
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2564  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที+ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เลขที+ >?? ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร GH>HH 

 
 

แนวปฏบิตัตินสาํหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
และมาตรการป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID – 19 

 
เนื%องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื >อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความหว่งใยตอ่สถานการณ์ดงักลา่ว และ
สขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันั >น  เพื%อให้เป็นไปตามแนวทางเกี%ยวกบัการแก้ปัญหาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื >อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   บริษัทจงึขอแจ้งให้ทราบถงึแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี > 
1. ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที%มีความเสี%ยงดงัตอ่ไปนี > หลกีเลี%ยงการเข้าประชมุ และการเข้าไปในห้องประชมุ  

1.1  เดนิทางไป/กลบั หรือผา่นทาง ณ เขตโรคตดิตอ่อนัตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ หรือได้สมัผสั หรืออยู่
ใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และยงัไมพ้่นระยะเฝา้ดอูาการที%บ้าน 14 วนัปฏิทิน  

1.2 มีไข้ (อณุหภมูิสงูกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที%นา่สงสยั เชน่ ไอ จาม มีนํ >ามกู มีอาการเกี%ยวกบัระบบทางเดนิ
หายใจ หรือหายใจลาํบาก เป็นต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถที%จะมอบฉนัทะให้กบันายไพบลูย์ คจุารีวาณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ%งมีหน้าที%เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามที%ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทจะจดัตั >งจดุคดักรองบริเวณหน้าสถานที%เข้าร่วมประชมุ และตรวจวดัอณุหภมิูของผู้ ที%เข้าร่วมประชมุทกุทา่นก่อนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุอยา่งเคร่งครัด ตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค ทั >งนี > ในกรณีที%ตรวจพบผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะที%มีความเสี%ยงดงัที%กลา่วมาแล้วข้างต้น บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที%มีความเสี%ยง
ดงักลา่วหลกีเลี%ยงการเข้าไปในห้องประชมุ โดยสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อื%นที%ไมมี่ความเสี%ยง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชมุแทนได้ ตามวิธีการซึ%งแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

4. บริษัทได้ดําเนินการทําความสะอาดสถานที%จดัการประชมุด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ%มการประชมุ อีกทั >งได้จดัเตรียมแอลกอฮอล์เจล 
ไว้บริเวณสถานที%จดัการประชมุอยา่งเพียงพอ อยา่งไรก็ดี บริษัทขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอด
ระยะเวลาที%เข้าร่วมการประชมุ และทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจดุที%ได้จดัเตรียมไว้ 

5. บริษัทจะจดัเตรียมที%นั%งในห้องประชมุให้มีระยะหา่งระหวา่งที%นั%งไมน้่อยกวา่ k เมตร โดยผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนั%งในที%นั%งที%กําหนด
เทา่นั >น และไมย้่ายที%นั%งตลอดระยะเวลาที%เข้าร่วมการประชมุ เพื%อให้เป็นไปตามมาตรการปอ้งกนัโรคตามที%ราชการกําหนด   
บริษัทจาํกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกนิ 100 ท่าน เท่านั Oน  และไม่สามารถเพิQมเตมิทีQนัQ งได้อีก เพืQอเป็นการเพิQมมาตรการ
การป้องกันอีกขั OนหนึQง 

6. แจกเครื%องดื%มและกลอ่งขนม ณ จดุลงทะเบียน 
 
หากสถานการณ์มีการเปลี%ยนแปลงไป หรือมีข้อกําหนดจากหนว่ยงานที%เกี%ยวข้องเพิ%มเตมิเกี%ยวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้ง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทตอ่ไป 

1



 
 

   วนัที' 5 เมษายน 2564 
 
เรื$อง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น  
 บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
            
สิ$งที$ส่งมาด้วย              หน้า 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 8-14 
2. รายงานประจําปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) และ งบการเงินสาํหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชี สิ Uนสดุ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 
15 

3. ข้อมลูของกรรมการซึ'งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อเข้าดํารงตําแหนง่
อีกวาระหนึ'ง 

16-21 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทที'เกี'ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 22-26 
5. คณุสมบตักิรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระที'บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 

6. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีมอบฉนัทะ การออกเสยีง
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 

 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
8. แผนที'สถานที'ประชมุ  
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2564 ในวันอังคารที' 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เลขที' kll ถนน 
ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร mnknn เพื'อพิจารณาเรื'องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ
ดงัตอ่ไปนี U 
 
วาระที$ N พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื'อวนัที' 24 มีนาคม 2563 
ซึ'งที'ประชุมได้พิจารณาเรื'องต่าง ๆ ตามวาระที'กําหนดในหนงัสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ'งที'สง่มาด้วย m 

 ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
 สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
 การลงมติ: วาระนี Uต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสียง
 ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที'งดออกเสยีง) 
 
วาระที$ W พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 สิ Xนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2563 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 โดยบริษัทได้นําสง่และเผยแพร่

ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นําเสนอไว้ในรายงานประจําปี 2563 แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ'งที'สง่มาด้วย q 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที'ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของ
 บริษัทประจําปี qrst 
 การลงมต:ิ วาระนี Uเป็นวาระเพื'อทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 

27-30

31-34

35-46
47
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วาระที$ [ พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Xนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื'อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 57. ซึ'งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงิน ณ วนัสิ Uนสดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท และจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพื'อพิจารณาอนมุตัิ สําหรับรอบปีบญัชี
สิ Uนสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามที'ปรากฏในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Uนสดุ 
วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 ตามสิ'งที'สง่มาด้วย 2 
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ Uนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2563 ซึ'งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ: วาระนี Uต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที'งดออกเสยีง) 
 

วาระที$ \ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Xนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทมีกําไรสทุธิประจําปีสิ Uนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัทจํานวน 28,918,993 บาท เพื'อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 54. ซึ'งกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ'งไว้
เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี Uจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน  
และเพื'อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 52. ซึ'งกําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื'นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที'บริษัทยงั
มียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั Uงนี U บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ'ากว่าอตัรา
ร้อยละ 50.00 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสํารองตาม
กฎหมายและเงินสํารองอื'น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจา่ยเงินปันผลโดยคํานงึถงึปัจจยัตา่ง ๆ เพื'อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั Uนจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามปกตขิองบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
สาํหรับข้อมลูการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีที'ผา่นมา มีดงันี U 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563  
(ที$เสนอให้พิจารณา) 

ปี 2562 
 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ เฉพาะกิจการ (บาท) 28,918,993 62,788,934 

เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.15 0.44 

รวมเป็นเงิน (บาท) 15,000,000 33,000,000 

อตัราการจา่ยปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (ร้อยละ) 51.87 52.56 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปี 2563 ดงันี U 

1. ไม่จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื'องจากบริษัทจดัสรรทนุสํารองครบร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนตามที'กฎหมายกําหนดแล้ว 

2. จดัสรรเป็นเงินปันผลจากกําไรสุทธิ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
(สิบห้าสตางค์) เป็นเงินจํานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 51.87 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกัภาษีแล้ว โดยได้กําหนดรายชื'อผู้ ถือหุ้นที'มี
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สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที'  7 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที'  
21 พฤษภาคม 2564  
การลงมติ: วาระนี Uต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที'งดออกเสยีง) 
 

วาระที$ ^ พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Xงผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื'อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 59. ซึ'งกําหนดให้ที'ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั Uงผู้สอบบญัชีทุกปี 
โดยที'ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชี ผู้ซึ'งออกไปนั Uนกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ที'ประชมุผู้ ถือหุ้น
กําหนดคา่ตอบแทนที'ผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของผู้ สอบบญัชีตามที'สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี รวมทั Uง
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั Uงผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที'คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที'ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั Uงบคุคลดงัตอ่ไปนี Uจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี qrsk 
1. นายบญุเรือง  เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' srrq และ/หรือ 
2. นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' �ktr และ/หรือ 
3. นายกรรณ  ตณัฑวิรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที' mnkrs 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 
ค่าสอบบญัชีประจําปี 2564 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจําปี 
และการสอบทานงบดงักล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื'น) เป็นเงินจํานวนไม่เกิน 2,940,000 บาท 
เพิ'มขึ Uนจากปี 2563 จํานวน 190,000 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 6.91  
 

 ปี 2564  
(บาท)  

(ที$เสนอให้พิจารณา) 

ปี 2563 
(บาท) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  1,832,000.00 1,715,000.00 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย จํานวน 2 บริษัท 1,108,000.00 1,035,000.00 

คา่บริการอื'น ไมมี่ 1,100,000.00 
รวม 2,940,000.00 3,850,000.00 

*คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จา่ยที$เกี$ยวข้องอื$น ๆ เชน่ คา่เอกสาร/สิ$งพิมพ์ เป็นต้น และไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ$ม 

 
ทั Uงนี U บริษัทที'เป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีรายชื'อที'เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ที'เกี'ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
การลงมติ: วาระนี Uต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที'งดออกเสยีง) 
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วาระที$ d พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Xงกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ$งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื'อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ซึ'งกําหนดให้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึ'งใน
สาม (1/3) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 มีกรรมการที'ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น คือ  
1. นายเพิ'มสขุ  สทุธินุน่ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. นายยศ  กิมสวสัดิ� กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการอิสระ 

3. นายไพบลูย์   คจุารีวณิช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียในการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที'
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไม่ได้มีการ
พิจารณาในเรื'องดงักลา่ว จงึเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที'ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระแทน ซึ'งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั Uง 3 ท่านเป็นผู้ ที'มี
คณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตั Uงให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบตัิหน้าที'ด้วย
ความระมดัระวงั จึงเห็นสมควรเสนอที'ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Uงกรรมการที'ครบกําหนด
ออกตามวาระทั Uง 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและตําแหน่งตา่ง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ'ง 
ข้อมลูของกรรมการซึ'งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ'งปรากฏตาม
สิ'งที'สง่มาด้วย 3 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที'มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที'ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Uงกรรมการที'ครบกําหนดออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ตําแหนง่อื'น ๆ ตามเดมิอีกวาระหนึ'ง ดงันี U 
1. นายเพิ'มสขุ  สทุธินุน่ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. นายยศ  กิมสวสัดิ� กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการอิสระ 

3. นายไพบลูย์   คจุารีวณิช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการอิสระ 

การลงมติ: วาระนี Uต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที'งดออกเสยีง) โดยพิจารณาแตง่ตั Uงเป็นรายบคุคล 
 

วาระที$ h พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี W^d\ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื'อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. ซึ'งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบี Uยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื'น ตามข้อบงัคบัหรือตามที'
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการเพื'อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที' ความรับผิดชอบที'ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจใน
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ประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที'ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ดงันี U 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบี Xยประชุม 

2564 
(บาท / ทา่น / ครั Uง) 

ค่าเบี Xยประชุม 
2563 

(บาท / ทา่น / ครั Uง) 

คณะกรรมการบริษัท  
 

  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 25,000 

  - กรรมการบริษัท 20,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 

  - กรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 

   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 15,000 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 10,000 

   
 หมายเหต ุ ทั Qงนี Q กรรมการบริษัทที$เป็นพนกังานของบริษัท จะไมมี่สทิธิได้รับคา่เบี Qยประชมุกรรมการ 
   

โดยจะมีผลตั Uงแต่วันที' 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และทั Uงนี Uคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้กําหนดงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2564 ไว้ไม่เกิน 
945,000.- บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที'คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 
ตามที'เสนอ  
การลงมติ: วาระนี Uต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั Uงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุ 
 

วาระที$ i เรื$องอื$น ๆ (ถ้ามี) 
   

กรณีที'ท่านประสงค์จะแต่งตั Uงบคุคลอื'นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครั Uงนี U 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึ'ง สว่นผู้ ถือหุ้นที'เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Uงให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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นอกจากนี U ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไพบลูย์  คจุารีวณิช ซึ'งดํารง
ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูล
กรรมการอิสระที'บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ'งที'สง่มาด้วย 5   
 
โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง
บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี U  
 
กรุณาสง่ถงึ   นายไพบลูย์  คจุารีวณิช, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) 
klr อาคารสริิภิญโญ ยนิูตเลขที' m�nm ชั Uน m�  
ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ mnknn 
โทร. nq-qk�-tlkr-s Fax 02-248-3747   

 
 ภายในวนัที' 20 เมษายน qrsk 

 
จงึขอเรียนทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที'ดงักลา่วข้างต้น 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

   (นายเพิ'มสขุ สทุธินุน่) 
               ประธานกรรมการบริษัท 
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    สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
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รายงานประจาํปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) 
และ  

งบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Gนสุด วันทีK 31 ธันวาคม 2563 
ทีKผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
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สิิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 2



   

กรรมการที'ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 
 

 
 

 
วันที'เข้ารับตาํแหน่ง : 56 ตุลาคม ;<=5 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที( 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที( 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท สถิติประยกุต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 และกรรมการอิสระ   
2556 - 2561 ผู้ ช่วยผู้วา่การสายระบบข้อสนเทศ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 คณะกรรมการออกบตัรธนาคาร  
 กรรมการคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้บริหารระดบัสงู 
  กรรมการบริหารบคุคล และกรรมการแผนงาน 
 และงบประมาณ  
2559 - 2560 กรรมการ / คณะอนกุรรมการกํากบัการพฒันาระบบงาน สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2554 - 2556 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
2553 - 2554 ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกังานตะวนัออกเฉียงเหนือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 

 

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

 
ชื+อ นามสกุล   นายเพิ=มสขุ สทุธินุน่ 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
 

สิ่งท่ีส่่งมาด้วยลำดับท่ี 3

16



   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  
- ไมมี่ 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที(ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที'ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Eง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครั Eง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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กรรมการที'ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : 56 ตุลาคม ;<=5 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที( 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที( 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผู้บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2557 Director Accreditation Program (DAP) Class of 113/2557, Thai Institute of Director (IOD)  
2551 Effective Minute Taking (EMT) Class of 10/2551, Thai Institute of Director (IOD)  
2550 Company Secretary Program (CSP) Class of 21/2550, Thai Institute of Director (IOD)  
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
2562 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี(ยง บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมนํ Eามนัปาล์ม  
   จํากดั (มหาชน)  
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  และกรรมการอิสระ  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื(น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 

 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ชื+อ นามสกุล   นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที(ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Eง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Eง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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กรรมการที'ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 
 

 
 

 
วันที'เข้ารับตาํแหน่ง  "# ตลุาคม *+," 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที2 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Jงที2 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื2อการจดัการ มหาวิทยาลยัลอิูสวิลล์ 
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 148/2561, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัความเสี2ยง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  
  จํากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

 จํากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ประธานสํานกัระบบชําระเงิน สมาคมธนาคารไทย 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื2น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื2น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ชื+อ นามสกุล   นายยศ กิมสวสัดิ? 
อายุ  66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที2เกี2ยวกบัทรัพย์ซึ2งได้กระทําโดยทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที2อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที2ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที'ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Jง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั Jง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครั Jง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที2ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
 
  

21



 

ข้อบงัคับของบริษัทที-เกี-ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ @น ณ ท้องทีCอนัเป็นทีCตั @งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีC (4) เดือนนบัแต่วนัสิ @นสดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืCนนอกจากทีCกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืCอใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมืCอผู้ ถือหุ้นคน
หนึCงหรือหลายคนซึCงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (WX) ของจํานวนหุ้นทีCจําหน่ายได้ทั @งหมด จะเข้าชืCอ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืCอใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรืCองและ
เหตผุลในการทีCขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี @ ให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีCสบิห้า (YZ) วนันบัแตว่นัทีCได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีทีCคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั @งหลายซึCงเข้าชืCอ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืCน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีCบงัคบัไว้นั @นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีCสบิห้า (45) วนันบั
แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี @ ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีCคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีCเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 
ในกรณีทีCปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีCเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีCครั @งใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึCง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีCกําหนดไว้แหง่ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีCต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จา่ยทีCเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั @งนั @นให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 38. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั @น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานทีC วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรืCองทีCจะเสนอตอ่ทีCประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืCอง
ทีCเสนอเพืCอทราบ เพืCออนมุตัิ หรือเพืCอพิจารณา พร้อมทั @งความเห็นของคณะกรรมการในเรืCองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนัก่อน
วนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (f) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า

ยีCสบิห้า (hZ) คน หรือไมน้่อยกวา่กึCงหนึCง (W/h) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั @งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึCงในสาม (W/f) ของจํานวนหุ้นทีCจําหนา่ยได้ทั @งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
 ในกรณีทีCปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั @งใด เมืCอลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึCง (W) ชัCวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึCงมาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีCกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุ
ใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั @งหลงันี @ไม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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การมอบฉันทะเพื-อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อืCนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชืCอผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีCนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํ า กัด กํ า ห น ด  โ ด ย ใ ห้ ม อ บ แ ก่ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ บุค ค ล ซึC ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด ไ ว้   
ณ สถานทีCประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี @  

 
(1) จํานวนหุ้นทีCผู้มอบฉนัทะนั @นถืออยู ่
(2) ชืCอผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครั @งทีCของการประชมุทีCมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ข้อ 41. การประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระทีCกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีCประชุม 

จะมีมติให้เปลีCยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึCงมา
ประชมุ 

 
 เมืCอทีCประชุมพิจารณาเรืCองตามระเบียบวาระทีCกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึCงมีหุ้ น

รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึCงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีCจําหน่ายได้ทั @งหมด อาจขอให้ทีCประชมุพิจารณาเรืCองอืCน
นอกจากทีCกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

 
 ในกรณีทีCทีCประชุมพิจารณาเรืCองตามระเบียบวาระทีCกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรืCองทีCผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิCมเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลืCอนพิจารณา ให้ทีCประชมุกําหนดสถานทีC วนั และเวลาทีCจะประชมุครั @งต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานทีC วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ทั @งนี @ ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนัสาม (f) วนั
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานทีCประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีCประธานกรรมการไม่อยู่ในทีCประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าทีCได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าทีCได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึCงเป็นประธานในทีCประชมุ 

 
ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้ นทีCตนถืออยู่โดยถือว่าหนึCง (1) หุ้ น  

มีหนึCง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน  
ร้องขอ และทีCประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิ ธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั @น 
ให้เป็นไปตามทีCประธานในทีCประชมุกําหนด 

 
ข้อ 44. มตขิองทีCประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี @ 
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีCประชมุออกเสยีงเพิCมขึ @นอีกเสยีงหนึCงเป็นเสยีงชี @ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี @ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีC  (3/4) ของจํานวนเสียงทั @งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางสว่นทีCสาํคญัให้แก่บคุคลอืCน 
(ข) การซื @อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืCนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีCยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางส่วน 
ทีCสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืCนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืCน 
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิCมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิCมทนุ การลดทนุ และการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 
คุณสมบตัขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั Hงกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึCง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (Z) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึCง

หนึCง (W/h) ของจํานวนกรรมการทั @งหมดต้องมีถิCนทีCอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 
 ให้คณะกรรมการเลือกตั @งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ

ตําแหน่งอืCนตามทีCเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีCตามข้อบังคับในกิจการซึCงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 17. ให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั @งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี @ 
 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึCงมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นทีCตนถือ 
  
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีCมีอยู่เลือกตั @งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีทีCเลอืกตั @งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 
(3) บุคคลซึCงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั @งเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีCจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั @งในครั @งนั @น ในกรณีทีCบุคคลซึCงได้ รับการเลือกตั @งในลําดับ 
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีCจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั @งในครั @งนั @นให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี @ขาด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั @ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึCงในสาม 

(W/f) เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีCสุด
กับส่วนหนึCงในสาม (W/f) 

 
 กรรมการทีCจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีCสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั @น ให้จับสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีCอยู่ในตําแหน่งนานทีCสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
 
 กรรมการซึCงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี @อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ข้อ 33. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีCประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด โดยมติของทีCประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (h/f) ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุ 
 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี @ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืCน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีCทีCประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึCงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
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หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีCยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั @นให้ได้รับเบี @ยเลี @ยงและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ในการประชุมผ่านสืCออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี @ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี @ยประชุมแก่

กรรมการซึCงได้แสดงตนเข้าร่วมประชมุผา่นสืCออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
 

ความตามข้อนี @ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึCงได้รับเลือกตั @งเป็นกรรมการ ในอนัทีC
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีCเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบตัิของกรรมการทีCเป็นอิสระตามทีCกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 
 
ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืCนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีCบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จา่ยเงินปันผล 
 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากทีCประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

 
ในกรณีทีCบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีCจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิCมทนุแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั @งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจากทีC
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้   
 

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครั @งคราวเมืCอเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอทีCจะทําเชน่นั @น และเมืCอได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึCง (W) เดือนนบัแต่วนัทีCทีCประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั @งนี @ ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั @นในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (f) วนัด้วย 
 

ข้อ 54. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึCงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (Z) ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี @จะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (WX) ของทนุจด
ทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรทนุสํารองอืCน 
ตามทีCเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
 เมืCอบริษัทได้รับอนุมตัิจากทีCประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืCน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน

สาํรองสว่นลํ @ามลูคา่หุ้นตามลาํดบัเพืCอชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 
การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 
 
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ @นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ทีC

ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปีเพืCอพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ทีCประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 59. ให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั @งผู้สอบบญัชีทกุปี โดยทีCประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึCงออกไป
นั @นกลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนทีCผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
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คุณสมบตักิรรมการอสิระและข้อมูลของกรรมการอสิระที7บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
คณุสมบตักิรรมการอิสระ มีดงันี ; 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ D ของจํานวนหุ้นที#มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั ;งนี ; นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที#เกี#ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั ;น ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที#ปรึกษาที#ได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า U ปี ก่อนวันที#ได้รับการแต่งตั ;งเป็นกรรมการอิสระ ทั ;งนี ;
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที#กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที#ปรึกษาของสว่นราชการซึ#งเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที#มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที#เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี#น้องและบตุร รวมทั ;งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื#น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลที#จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที#อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ;งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที#มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที#มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า U ปี ก่อนวนัที#ได้รับการแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระ ทั ;งนี ; ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที#ดงักลา่ว ให้รวมถึงการทํา
รายการทางการค้าที#กระทําเป็นปกติเพื#อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี#ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ ;าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี ;สิน รวมถึงพฤติการณ์อื#นทํานองเดียวกนั ซึ#งเป็นผลทําให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ;
ที#ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ#ง ตั ;งแต่ร้อยละ ` ของสินทรัพย์ที#มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั ;งแต่ Ua ล้านบาทขึ ;นไป 
แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ#ากวา่ ทั ;งนี ; การคํานวณภาระหนี ;ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที#เกี#ยว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัโดยอนโุลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี ;ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี ;ที#เกิดขึ ;นในระหว่าง D ปีก่อนวนัที#มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที#มีนยัผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึ#งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ U ปี ก่อนวนัที#ได้รับการแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ#งรวมถึงการให้บริการเป็นที#ปรึกษากฎหมาย หรือที#ปรึกษาทางการ
เงินซึ#งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที#มีนยัผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั ;น  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ U ปี ก่อนวนัที#ได้รับการแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นกรรมการที#ได้รับการแต่งตั ;งขึ ;นเพื#อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ#งเป็น
ผู้ ที#เกี#ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที#มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที#มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที#มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้า งพนักงาน ที#ปรึกษาที#รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ D ของจํานวนหุ้นที#มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัทอื#นซึ#งประกอบกิจการที#มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที#มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื#นใดที#ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี#ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

11. เป็นผู้ ที#สามารถปฏิบตัิหน้าที#และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที#ที#ได้รับมอบหมายได้อยา่ง
เป็นอิสระโดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั ;งผู้ ที#เกี#ยวข้องหรือญาตสินิท
ของบคุคลดงักลา่ว 

12. เป็นผู้ ที#ได้รับความเชื#อถือและเป็นที#ยอมรับโดยทั#วไป 
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คุณสมบตักิรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอสิระ  
ที8บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  

 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : 56 ตุลาคม ;<=5 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที( 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที( 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผู้บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2557 Director Accreditation Program (DAP) Class of 113/2557, Thai Institute of Director (IOD)  
2551 Effective Minute Taking (EMT) Class of 10/2551, Thai Institute of Director (IOD)  
2550 Company Secretary Program (CSP) Class of 21/2550, Thai Institute of Director (IOD)  
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
2562 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี(ยง บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมนํ Eามนัปาล์ม  
   จํากดั (มหาชน)  
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  และกรรมการอิสระ  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื(น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 

 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ชื,อ นามสกุล   นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที(ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Eง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Eง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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หลักฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  
วธีิมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

 
การลงทะเบยีน 
 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื?อเข้าร่วมประชุมได้ตั Gงแต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชุม  
ในวนัองัคารที? NO เมษายน NPQR เวลา SR.TT น. ณ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพ เลขที? ROO ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร STRTT ตามแผนที?สถานที?จดัประชมุ (สิ?งที?สง่มาด้วย 10) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี Hก่อนเข้าร่วมประชุม ณ จุดรับลงทะเบยีน 

1. ผู้ ถือหุ้นที?เป็นบคุคลธรรมดา 
1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที?ทางราชการออกให้ซึ?งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาต ขบัขี? หรือหนงัสอืเดนิทาง 
1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบที?แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ?งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื?อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Gงขีด
ฆา่ลงวนัที?ที?ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที?ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
มอบฉนัทะได้ลงชื?อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที?สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

2. ผู้ ถือหุ้นที?เป็นนิตบิคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที?สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ?งรับรองสําเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ?งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําแทนนิติ
บคุคลซึ?งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบที?แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ?งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 

และลงลายมือชื?อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อม
ทั Gงขีดฆา่ลงวนัที?ที?ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ?งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้ แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคล ซึ?งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ?งเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบคุคลที?สว่นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 
1.1 ซึ?งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะและยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื?อรับรองสําเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิตบิคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารที?สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 6
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที?ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Gงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตั Gงผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี G 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  
(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ?งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื?อของผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ?งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะฉันทะ และปิด
อากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Gงขีดฆา่ลงวนัที?ที?ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian)  

(3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ?งรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ?งลงนามในฐานะผู้ มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian)  

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี? หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และ
ลงลายมือชื?อรับรองสาํเนาถกูต้อง  
 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น  
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน  
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ?งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ?งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิตบิคุคลซึ?งเป็นผู้ ถือหุ้น  

(3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี? หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือชื?อรับรองสําเนาถกูต้อง โดย
เอกสารดงักลา่วข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายกุารรับรองเอกสารไม่
เกิน 1 ปี  
 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ
ใบขบัขี? หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
4. กรณีผู้ ถือหุ้นซึ?งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที?จัดตั Gงขึ Gนตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดย

เอกสารที?จดัทําเป็นภาษาอื?นนอกเหนือจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมกนัด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รับรองความถกูต้องของคําแปล
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คาํชี HแจงเกีKยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื?อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที? 5) พ.ศ.2550 ลงวนัที?  
2 กมุภาพนัธ์ 2550 กําหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจํากดัวา่ ให้ใช้แบบใดแบบ
หนึ?งใน ~ แบบ ที?แนบมาพร้อมนี G 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั?วไป ซึ?งเป็นแบบที?งา่ยไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที?กําหนดรายการตา่ง ๆ ที?จะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบที?ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั Gงคสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามเพื?อให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุ หากทา่นในฐานะผู้ ถือหุ้นไมอ่าจเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์จะแตง่ตั Gงผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่าน
ทําหนงัสือมอบฉนัทะโดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึKงเพียงแบบเดียวใน O แบบตามเอกสารแนบ ซึ?งบริษัทได้จดัเตรียม
มาให้ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั Gงนี G โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วน 
และผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงชื?อในหนงัสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Gงขีดฆ่าลง
วันที?ที? ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ผู้ มอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ ณ โต๊ะลงทะเบียนในวนัประชมุ 
 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะได้ โดยรายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิ?งที?สง่มาด้วย 7 หากผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัท 
โดยมีรายละเอียดดงันี G กรุณาสง่ถึง นายไพบลูย์ คจุารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) เลขที? 475 อาคารสิริภิญโญ ยนิูตเลขที? 1801 ชั Gน 18 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-248-3745-6 โทรสาร 02-248-3747 โดยให้เอกสารสง่
ถงึบริษัทภายในวันทีK 20 เมษายน TUVW 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

1. วาระทั?วไป  
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ?งเสียงต่อหนึ?งหุ้น ซึ?งผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ?ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian)  

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ  
 1.2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที?ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านั Gน 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที?ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนั Gนไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

 1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไ ว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที? ที?ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื? องใด
นอกเหนือจากที?ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที?มีการเปลี?ยนแปลงหรือเพิ?มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที?เหน็สมควร  

2. วาระเลอืกตั Gงกรรมการ  
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีง เทา่กบัหนึ?งเสยีงตอ่หนึ?งหุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี G 

2.1  ในการเลือกตั Gงกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตั Gงบุคคลที?ได้รับการเสนอชื?อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที?จะเลือกตั Gงในครั Gงนั Gน โดยจะ
แบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้  
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2.2  กรณีที?บคุคลซึ?งได้รับเลือกตั Gงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั อนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที?จะ
เลือกตั Gงในครั Gงนั Gน ให้ประธานในที?ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ?งเป็นเสียงชี Gขาดเพื?อให้ได้จํานวน
กรรมการที?จะเลอืกตั Gงในครั Gงนั Gน  

 
วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที?ประชมุจะชี Gแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที?ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี G  
1. ประธานที?ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที?ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสยีง  
2. กรณีที?ผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ Gน (เว้นแต่กรณีที?เป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผู้ ถือหุ้นส่วนที?เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยไม่ต้องชมืูอ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออก
เสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ?ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที?ในหนงัสือ
มอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  

 
มตขิองทีKประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี G  

§ กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที?มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมตขิองที?ประชมุ   
§ กรณีอื?น ๆ ซึ?งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที?ประชมุจะเป็นไปตามที?

กฎหมายหรือข้อบงัคบันั Gนกําหนด โดยประธานที?ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที?ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที?ประชมุออกเสยีงเพิ?มขึ Gนอีกหนึ?งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี Gขาด  
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั Gน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพื?อเลือกตั Gงกรรมการ และประธานที?ประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที?มีสว่นได้
เสยีเป็นพิเศษนั Gน ออกนอกที?ประชมุชั?วคราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื?อมีผู้ ถือหุ้นในที?ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที?ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานที?ประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที?ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที?มีมตใิห้ลงคะแนนลบั  
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
 ประธานที?ประชมุจะชี Gแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที?ประชมุทราบก่อนเริ?มวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ?งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานที?ประชมุจะ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที?ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเครื?องหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที?ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั Gงคะแนนเสียงตามบตัรเสีย 
(ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสียงทั Gงหมดที?เข้าร่วมประชมุในวาระนั Gน ๆ และสว่นที?เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที?เหน็ด้วย และ 
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที?ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ Gนการประชมุ 
 
 กรณีที?จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที?ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรยืนยนัการ 
ลงคะแนน เชน่ ลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ชอ่งในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณี 
Custodian) หรือกรณีที?มีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งชื?อกํากบั 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่..................................................................... 
วันท่ี...............เดือน...................พ.ศ........................ 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................สัญชาติ.................................................................
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง................................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้ส้ินรวม..........................................หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ………………………….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………...…………...เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ……………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………....เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให ้
 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ.................................ปี 
  อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง....................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์..................................................... 
 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ตรอกวัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เลขที่ 477  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 

               กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 
 
ลงชื่อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับ
มอบฉันทะ 

(..................................................................) (....................................................................)    
 
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ  ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับ
มอบฉันทะ 

(..................................................................) (....................................................................)    
หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดใส ่

เครื่องหมาย
()หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ

ฉันทะเพียงช่ือ
เดียว 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 7
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หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่..................................................................... 
วันท่ี...............เดือน...................พ.ศ........................ 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................สัญชาติ.................................................................
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง................................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้ส้ินรวม..........................................หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ………………………….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………...…………...เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ……………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………....เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให ้
 (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................อายุ...............................................ปี 
   อยู่บ้านเลขที่.................ถนน........................ต าบล/แขวง............................................................................. 
   อ าเภอ/เขต......................จังหวัด...............รหัสไปรษณีย์.............................................................................. 
 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ตรอกวัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เลขที่ 477  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
  วาระท่ี 1   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี 2   เรื่อง  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
              (วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียง
 

  วาระท่ี 3   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
 

โปรดใส ่

เครื่องหมาย
()หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ

ฉันทะเพียงช่ือ
เดียว 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 

     วาระท่ี 4 เรื่อง  พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองต
การด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 5 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี 6 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1) นายเพิ่มสุข  สุทธินุ่น   
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

                               2) นายยศ กิมสวัสดิ์ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

     3) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

                   

  วาระท่ี 7 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 วาระท่ี 8 เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณี
ที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
 ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที ่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

............................................... 
  วาระท่ี เรื่อง  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
  วาระท่ี เรื่อง  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  

  วาระท่ี เรื่อง  
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  

  วาระท่ี เรื่อง  
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  

  วาระท่ี เรื่อง  
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

  วาระท่ี เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 
      ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
            ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                     ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
      ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
            ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                     ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
      ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
            ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                     ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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หนา้ 1 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
....................................... 

                                                                                      เขียนที่............................................................. 
                                                                            วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ ..................... 

(1) ขา้พเจา้......................................................................................................................................................
ส  านกังานตัง้อยูเ่ลขที่.............................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์................................................ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................ 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..............................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง ดงันี ้
หุน้สามญั……………………………หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………...เสยีง 

 หุน้บรุมิสทิธิ………………………….หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………...เสยีง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................อาย.ุ..........................ปี 
     อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ถนน..................................ต าบล/แขวง....................................................... 
     อ าเภอ/เขต........................จงัหวดั.....................รหสัไปรษณีย.์............................................................. 
 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ตรอกวัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ ์  

เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพ เลขที่ 
477 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดว้ย   

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุน้สามญั...............................หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้............................เสยีง 
                หุน้บรุมิสทิธิ............................หุน้  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้...........................เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด...............................เสยีง

โปรดใส ่

เครือ่งหมาย
()หนา้ชื่อ
ผูร้บัมอบ

ฉันทะเพียงช่ือ
เดียว 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
  วาระท่ี 1 เรือ่ง  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย..................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง    งดออกเสยีง...............เสยีง 

 

   วาระท่ี 2 เรือ่ง  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
               (วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง) 
 

  วาระท่ี 3 เรือ่ง  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย..................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง    งดออกเสยีง...............เสยีง 
 

        วาระท่ี 4 เรือ่ง  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจาก
ผลการด าเนินงานส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย..................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง    งดออกเสยีง...............เสยีง 
 

 วาระท่ี 5 เรื่อง  พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง งดออกเสยีง.............เสยีง 
 

  วาระท่ี 6 เรือ่ง  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นดว้ย.................เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย.................เสยีง  งดออกเสยีง...............เสยีง 
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   1) นายเพิ่มสขุ  สทุธินุน่   
                                                 เห็นดว้ย                    ไมเ่ห็นดว้ย                   งดออกเสยีง 
                               2) นายยศ กิมสวสัดิ ์
                                                 เห็นดว้ย                    ไมเ่ห็นดว้ย                   งดออกเสยีง 
   3) นายไพบลูย ์ คจุารวีณิช 
                                                 เห็นดว้ย                    ไมเ่ห็นดว้ย                   งดออกเสยีง 

42
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  วาระท่ี 7 เรือ่ง  พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      เห็นดว้ย..................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง งดออกเสยีง.............เสียง 
 

 วาระท่ี 8 เรือ่ง  เรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      เห็นดว้ย..................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย.................เสียง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ทีท่ี่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

                      
                                            ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
                                                             (.....................................................) 
 
                                             ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                         (....................................................) 
 
                                             ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                         (....................................................) 
 
                                              ลงช่ือ.......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                         (....................................................) 

 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
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3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ  
สโุกศล กรุงเทพ เลขท่ี 477 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

............................................... 
   วาระท่ี...........................เรื่อง........................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
 
   วาระท่ี...........................เรื่อง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
 
   วาระท่ี...........................เรื่อง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
 

   วาระท่ี...........................เรื่อง............................................................................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
 
   วาระท่ี...........................เรื่อง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
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หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 

   วาระท่ี...........................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง
ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................. 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย.................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย................เสยีง  งดออกเสยีง.............เสยีง 
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แผนที'แสดงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
ของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพ เลขที: ;<< ถนน 
ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร GH;HH 

 
 

 
 

 

  สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 8
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