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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั2วไปซึ2งเป็นแบบที2ง่ายไม่ซับซ้อน) 
Proxy Form A. (General Form) 

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

 
เขียนที(...................................................................... 
Issued at 

วนัที(............เดือน.....................พ.ศ........................... 
           Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 I/We Nationality  

 อยูบ้่านเลขที( ถนน ตําบล/แขวง  
 residing at No.   Road Sub-District   

 อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
 District Province  Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of I&I Group Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจํานวนทั Nงสิ Nนรวม...................................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................... เสยีง ดงันี N 
 Holding the total number of  shares  and having the rights to votes equal to  votes as follows: 

 หุ้นสามญั………………………………....……. หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………...……….. เสยีง 
 Ordinary share  shares  having the right to vote equal to  votes  
 หุ้นบริุมสทิธิ…………………………………….. หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………….. เสยีง 
 Preferred share   shares having the right to vote equal to  votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

Hereby appoint  
o (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขที(............................ 

(Mr./Mrs/Miss)  Age Years Residing at 
  ถนน...............................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................................... 

  Road          Sub-District  District 
      จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย์.................................................................หรือ 

  Province  Postal Code                   or 

o (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขที(............................ 
(Mr./Mrs/Miss)  Age Years Residing at 

  ถนน...............................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................................... 
  Road          Sub-District  District 

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

o นายไพบูลย์ คุจารีวณิช อายุ 65 ปี อยู่ บ้านเลขที(  [\] ตรอกวัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 
Mr. Paiboon Kujareevanich, age 65 years, residing at No. 142, Wat Kanma Tuyaram Alley, Samphanthawong Sub-District, 
Samphanthawong District, Bangkok. 

 
คนหนึ(งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื(อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2565 ในวนัที( 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผา่นสื(ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือที(จะพงึเลื(อนไปในวนั เวลา และสถานที(อื(นด้วย    
As my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022, at 13.00 
hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.  

 
  

โปรดใส ่
เครื,องหมาย(P)หน้าชื,อ
ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงชื,อ

เดียว 
Please mark (P) in 

front of only one 
proxy’s name 

(ปิดอากรแสตมป์ ST บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 
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               กิจการใดที(ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Nน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 ลงชื(อ/Signed ........................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                        (.......................................................)  

 
 ลงชื(อ/Signed ........................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                        (.......................................................)   

  
 ลงชื(อ/Signed ........................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                        (.......................................................)   
 
 ลงชื(อ/Signed ........................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                        (.......................................................)   

 
 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื(อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to many proxies to vote. seperately. 

 
 

26 of 49


