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การยืนยันตวัตน และวธีิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสืEออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
โดย DAP e-Shareholder Meeting 

 
 
เนื%องด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติเรียกประชมุผู้ ถือสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  ในวนัที% 22 
เมษายน 2565 เวล 13.00 น. จงึกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นที%มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส์จะต้องยืนยนัตวัตนเพื%อ
เข้าร่วมการประชมุลว่งหน้า ได้ตั \งแตว่นัที% 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ถงึวนัที% 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.  โดยทา่นผู้ ถือ
หุ้นสามารถศกึษาคูมื่อการใช้งานระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ได้ดงันี \ 
 
การลงทะเบยีนและการยืนยันตวัตน ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) 
1. ผู้ถอืหุ้นลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถลงทะเบียน และยืนยนัตวัตนผา่นระบบได้ที%    

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=ETQMkQvPpeaO8Hg3U46ZPfDQfJdfBJdTVHZhYuMian13iKb
CHZgmgA%3d%3d 

 
2. ผู้ถอืหุ้นทีEต้องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบยีนแทน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัสง่เอกสารมายงับริษัท

เพื%อให้เจ้าหน้าที%ของบริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้ โดยกําหนดให้นําสง่เอกสารภายในวนัที% 19 เมษายน 2565 เอกสารสาํหรับการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมีดงันี \ 

o ใบปะหน้าหนงัสอืเชิญรประชมุ ที%บริษัทนําสง่ให้ทาง
ไปรษณีย์ กรอกรายละเอียดพร้อมลงนามให้ครบถ้วน   

o สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมระบ ุEmail สาํหรับ
การรับ Username และ Password ในการเข้าร่วม
ประชมุ และระบเุบอร์หมายเลขโทรศพัท์ที%สามารถตดิตอ่
ได้  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

o จดัสง่มายงับริษัท ตามที%อยูด่งันี \  

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
��� อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที% ���� ชั \น ��  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ����� 
โทร. ��-���-����-� Fax 02-248-3747 
Email : iigcomsec@ii.co.th 

 

เมื%อบริษัท ตรวจสอบเอกสารถกูต้องครบถ้วน จะดําเนินการ 
ออกรหสัผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) ให้กบัผู้ ถือหุ้น และจดัสง่ทาง Email ที%ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งมายงับริษัท 
เพื%อใช้สาํหรับเข้าสูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ก่อนวนัเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
การเข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชมุ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตั \งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป   โดย         
ผู้ ถือหุ้นเข้าสู ่https://portal.eservice.set.or.th และกรอก Username และ Password ที%ได้ลงทะเบียนไว้  
 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที%ผา่นการยืนยนัตวัตนแล้ว สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ผา่น
สื%ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting  ส่วนเทปบนัทึกภาพการประชุมดังกล่าว บริษัทจะนําขึ \นเว็บไซต์บริษัท 
www.ii.co.th ภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิ \น  
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ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงได้ เมื%อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที%บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั \น ๆ 
 

เพื%อเป็นการสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านสื%ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถสง่คําถามหรือข้อสงสยัในแต่ละวาระผ่านสื%ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time ได้ โดยการ
สง่ข้อความผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting  (e-question) 
  

ทั \งนี \ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้นส่งคําถามที%เกี%ยวข้องกบัวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นส่งคําถาม 
พร้อมระบุชื%อ / เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื%น ๆ (ถ้ามี) ภายในวันที% 19 เมษายน 2565 ได้ทาง E-mail: 
iigcomsec@ii.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ  

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) 
��� อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที% ���� ชั \น ��  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ����� 
โทร. ��-���-����-� Fax 02-248-3747 

 
นอกจากนี \ บริษัทจะยงัคงปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดสําหรับแนวปฏิบตัิตนสําหรับการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 และ
มาตรการปอ้งกนัการติดตอ่ของโรคติดเชื \อไวรัสโคโรนา (COVID–19) เพื%อปอ้งกนัความเสี%ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื \อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจดัการประชมุผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ 
สํานกังานใหญ่ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เลขที% ��� อาคารสิริภิญโญ ยนิูตเลขที% ���� ชั \น �� ถนนศรีอยธุยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ����� 
 

โปรดศกึษาคูมื่อการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจํา ปี 2565  ได้ที% 

 
 

หรือ VTR แนะนําการใช้ระบบสาํหรับผู้ถอืหุ้น สาํหรับแนะนําในภาพรวมทั lงก่อนวันประชุมและวันประชุม 

 
 

กรณีตดิปัญหาเกี%ยวกบัการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถตดิตอ่สอบถามได้ที% 
หมายเลข 099 253 5566 หรือ email : iigcomsec@ii.co.th 

 ในวนัจนัทร์-ศกุร์ ตั \งแตเ่วลา 09.00-17.00 น. 
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