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 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2565 ในวนัศกุร์ที& 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื&ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดย DAP e-Shareholder 
Meeting เพื&อพิจารณาเรื&องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี S 
 
วาระที+ 1 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 สิ Cนสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2564 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 โดยบริษัทได้นําสง่และเผยแพร่

ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นําเสนอไว้ในรายงานประจําปี 2564 แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ&งที&สง่มาด้วย 1 
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี 2564 

 การลงมต:ิ วาระนี Sเป็นวาระเพื&อทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที+ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Cนสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื&อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 57. ซึ&งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงิน ณ วนัสิ Sนสดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท และจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพื&อพิจารณาอนมุตัิ สําหรับรอบปีบญัชี
สิ Sนสดุวนัที& 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดตามที&ปรากฏในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Sนสดุ 
วนัที& 31 ธนัวาคม 2564 ตามสิ&งที&สง่มาด้วย 1 



 
 

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ Sนสดุวนัที& 31 ธนัวาคม 2564 ซึ&งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ: วาระนี Sต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที&งดออกเสยีง) 
 

วาระที+ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Cนสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทมีกําไรสทุธิประจําปีสิ Sนสดุวนัที& 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 37,102,384 บาท  และตามงบการเงินรวมจํานวน 79,371,129 บาท ทั Sงนี S พระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 54. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรร
กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ&งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี Sจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจด
ทะเบียน และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 
52.กําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื&นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที&บริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห้่ามมิให้จา่ยเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ํ&ากวา่อตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื&น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื&อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นหลัก และการ
จา่ยเงินปันผลนั Sนจะต้องไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานตามปกตขิองบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
สาํหรับข้อมลูการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีที&ผา่นมา มีดงันี S 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564  
(ที$เสนอให้พิจารณา) 

ปี 2563  
 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท)  
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
- งบการเงินรวม 

 
37,102,384 
79,371,129 

 
28,918,993 
62,771,340 

เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.40 0.15 

รวมจํานวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 40,000,000 15,000,000 

อตัราการจา่ยปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (ร้อยละ) 
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
- งบการเงินรวม 

 
107.81 
50.40 

 
51.87 
23.90 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปี 2564 ดงันี S 

• ไมจ่ดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื&องจากบริษัทจดัสรรทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนตามที&กฎหมายกําหนดแล้ว 

• จดัสรรเป็นเงินปันผลจากกําไรสทุธิ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สี&สบิ
สตางค์) เป็นเงินจํานวน 40,000,000 บาท (สี&สบิล้านบาท) คดิเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีแล้ว ซึ&งเป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงินปันผลของบริษัท โดยได้กําหนดรายชื&อผู้ ถือหุ้นที&มีสทิธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที& 5 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที& 20 พฤษภาคม 2565  
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การลงมติ: วาระนี Sต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที&งดออกเสยีง) 
 

วาระที+ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื&อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 59. ซึ&งกําหนดให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั Sงผู้สอบบญัชีทุกปี 
โดยที&ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชี ผู้ซึ&งออกไปนั Sนกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ที&ประชมุผู้ ถือหุ้น
กําหนดคา่ตอบแทนที&ผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชีตามที&สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี รวมทั Sง
ความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี จงึเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื&อเสนอตอ่ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตั Sงผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
ซึ&งในการแตง่ตั Sงให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีครั Sงนี Sเป็นรอบปี
บญัชีที& 4 ตดิตอ่กนั นบัจากรอบปีบญัชี 2562 ที&บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั สาํหรับข้อมลู
ของผู้สอบบญัชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ&งที&สง่มาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที&คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที&ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั Sงบคุคลดงัตอ่ไปนี Sจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2565 
1. นายบญุเรือง  เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& ���� และ/หรือ 
2. นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& ���� และ/หรือ 
3. นายกรรณ  ตณัฑวิรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& ����� 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 
ค่าสอบบญัชีประจําปี 2565 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจําปี 
และการสอบทานงบดงักล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื&น) เป็นเงินจํานวนไม่เกิน 2,439,000.00 
บาท ลดลงจากปี 2564 จํานวน 501,000 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 17.04  

 

 ปี 2565 (บาท)  
(ที$เสนอให้พิจารณา) 

ปี 2564 (บาท) 
 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  1,530,000.00 1,832,000.00 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย จํานวน 3 บริษัท 909,000.00 1,108,000.00 

คา่บริการอื&น ไมมี่ ไมมี่ 
รวม 2,439,000.00 2,940,000.00 

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

 
ทั Sงนี S บริษัทที&เป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื&อที&เสนอข้างต้นเป็นสํานกังานสอบบญัชีและ
ผู้สอบบญัชีเดียวกนักบัของบริษัทย่อย และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ ที&เกี&ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
การลงมติ: วาระนี Sต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที&งดออกเสยีง) 
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วาระที+ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Cงกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ+งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื&อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ซึ&งกําหนดให้ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Sง กรรมการจะต้องออก
จากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ&งในสาม (1/3) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 มีกรรมการ
ที&ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น คือ  
1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท  
2. นางสาวกาญจนา  ลิ Sมปัญญาเลศิ กรรมการบริษัท  
3. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบริษัท 
 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื&อบุคคลที&มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื&อรับการพิจารณาแต่งตั Sงเป็น
กรรมการบริษัท ตั Sงแต่วนัที& 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที& 30 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบน
เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แล้ว แต่เมื&อครบกําหนดเวลา
ดงักล่าวแล้วไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื&อบคุคลที&มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื&อการพิจารณาแต่งตั Sงเป็น
กรรมการบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที&มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการที&ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นวา่กรรมการทั Sง 3 ทา่นเป็นผู้ ที&มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั Sงให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย ได้ปฏิบัติหน้าที&ด้วยความ
ระมัดระวัง และได้ให้ความเห็นที&เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที&ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั Sงกรรมการที&ครบกําหนดออกตามวาระทั Sง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
และตําแหน่งตา่ง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ&ง ข้อมลูของกรรมการซึ&งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื&อ
เข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ&งปรากฏตามสิ&งที&สง่มาด้วย 3 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที&มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกบักระบวนการ
กลั&นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวงั รวมทั Sงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ&งได้รับการเสนอชื&อเข้าดํารงตําแหน่งมีคุณสมบตัิตามที&
กําหนดไว้ในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที&เกี&ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที&ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตั Sงกรรมการที&ครบกําหนดออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอื&น ๆ ตามเดิมอีก
วาระหนึ&ง ดงันี S 
1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท  
2. นางสาวกาญจนา  ลิ Sมปัญญาเลศิ กรรมการบริษัท  
3. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบริษัท 
การลงมติ: วาระนี Sต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที&งดออกเสยีง) โดยพิจารณาแตง่ตั Sงเป็นรายบคุคล 
 

วาระที+ 6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื&อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. ซึ&งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบี Sยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื&น ตามข้อบงัคบัหรือตามที&
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการเพื&อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที& ความรับผิดชอบที&ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจใน
ประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที&ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ดงันี S 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบี Cยประชุม 

2565 
(บาท / ทา่น / ครั ,ง) 

ค่าเบี Cยประชุม 
2564 

(บาท / ทา่น / ครั ,ง) 

คณะกรรมการบริษัท  
 

  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 30,000 

  - กรรมการบริษัท 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 

  - กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 20,000 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 15,000 
 หมายเหต ุ ทั Qงนี Q กรรมการบริษัทที$เป็นพนกังานของบริษัท จะไมมี่สทิธิได้รับคา่เบี Qยประชมุกรรมการ 

โดยกําหนดวงเงินในการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 2565 ไมเ่กิน 1,065,000.- บาท  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที&คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 
ตามที&เสนอ  
การลงมติ: วาระนี Sต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุ 
 

วาระที+ 7 พจิารณารับทราบการเปลี+ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ+มทุนที+ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ+มทนุต่อประชาชนทั+วไป (IPO) 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที&บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนต่อประชาชนทั&วไปเป็นครั Sงแรก 
(IPO) และเข้าทําการซื Sอขายในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ เมื&อวนัที& 6 สงิหาคม 2563 จํานวน 25 ล้านหุ้น 
ในราคาหุ้นละ 6.60 ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่ 165 ล้านบาท ซึ&งตอ่มาบริษัทได้รับเงินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายใน
เสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ 155.56 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที&ระบุไว้ใน
หนังสือชี Sชวนเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ&มทุนของบริษัทนั Sน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการ
เปลี&ยนแปลงวงเงินวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน โดยมีรายละเอียดดงันี S 
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หน่วย : ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ 
การใช้เงนิ 

จาํนวนที@ 
คาดว่า 
จะใช้ 
(เดมิ) 

การใช้ 
ระหว่าง

ปี 
2563-
2564 

จาํนวน
คงเหลือ 
ณ 31 
ธ.ค. 
2564 

จาํนวนที@ 
คาดว่าจะใช้

หลังจาก
เปลี@ยนแปลง
วัตถุประสงค์ 

ระยะ 
เวลา 

ดาํเนินการ 
(ใหม่) 

รายละเอียด 

1. การพฒันา
และก่อตั .ง
ศูนย์พฒันา
ซอฟต์แวร์ 
(Developing 
Center) 

35 2.51 32.49 0.49 ภายในปี 
2566 

เพื5อเปิดโอกาสให้กับผู้ ที5 มีความสนใจและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้สามารถนํา
ศกัยภาพที5มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พฒันาองค์
ความรู้ และสร้างรายได้ในขณะที5กําลงัศึกษา
อยู่  ศูนย์พัฒนาดังกล่าวจึงถือเป็นสถานที5
สําหรับการพัฒนาศักยภาพต้นแบบ ของ
บริษัทฯ 

2. การลงทนุ
พฒันา
ผลติภณัฑ์ 

20 2.51 17.49 9.49 ภายในปี 
2566 

บริษัทฯ มีแผนลงทนุในการจดัตั ]ง Innovation 
Lab เพื5อทําวิจยัและพฒันา(R&D) แอปพลิเค
ชนัของบริษัทฯ เองเพื5อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ 
โดยไมต้่องพึ5งพาเจ้าของผลติภณัฑ์ตา่งชาต ิ  

3. เงนิทนุ
หมุนเวียน 

100.56 87.19 13.37 53.37 ภายในปี 
2566 

เนื5องจากธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื5อง
และเพื5อให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างทั5วถึง มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ5ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัท เพื5อรองรับ
การขยายตวัของฐานลกูค้า และนอกจากนี ]ยงั
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอื5น ๆ เพื5อให้ธุรกิจ
สามารถเตบิโตได้ตอ่เนื5องอีกด้วย  

รวม 155.56 92.21 63.35 63.35 
  

 
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเปลี&ยนแปลง
วงเงินวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน IPO อยา่งไมเ่ป็นนยัสาํคญั เนื&องจากในชว่งที&ผา่นมามีการเปลี&ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัท และเพื&อเพิ&มศักยภาพ โอกาสในการขยายธุรกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีความจําเป็นในการลงทุนเพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภายในบริษัท  ซึ&งจะส่งผลดีต่อการเติบโตในอนาคตและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ มีส่วนได้เสีย
ทกุฝ่าย บริษัทจงึได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในมลูคา่การลงทนุการพฒันาและก่อตั Sงศนูย์พฒันา
ซอฟต์แวร์ (Developing Center) และการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั Sงนี S การเปลี&ยนแปลงวงเงิน
วตัถปุระสงค์ของการใช้เงินดงักลา่วถือเป็นการเปลี&ยนแปลงอยา่งไมเ่ป็นนยัสําคญั ด้วยวิธีการเกลี&ยวงเงิน
ลงทนุระหวา่งรายการที&มีการเปิดเผยข้อมลูไว้ในหนงัสือชี Sชวนเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุของบริษัท เพื&อ
เพิ&มจํานวนเงินที&ใช้สําหรับเงินทุนหมุนเวียน ซึ&งใช้เพิ&มศักยภาพ โอกาสในการขยายธุรกิจ และ
ความสามารถในการแขง่ขนัตามวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ&มทนุ  
การลงมต:ิ วาระนี Sเป็นวาระเพื&อทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
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วาระที+ 8 เรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 
   

จงึเรียนมาเพื&อขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ด้วยวิธีผา่นสื&ออิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามวนั เวลา ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวนัที& 22 เมษายน 2565 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาขั Sนตอนและ
วิธีการในการเข้าร่วมประชมุผา่นสื&ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ&งที&สง่มาด้วย 7 

กรณีที&ท่านประสงค์จะแต่งตั Sงบุคคลอื&นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั Sงนี S  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ&ง สว่นผู้ ถือหุ้นที&
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Sงให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
ตามสิ&งที&สง่มาด้วย 6 

นอกจากนี S ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายไพบูลย์  คุจารีวณิช ซึ&งดํารง
ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมลูกรรมการอิสระที&บริษัท
เสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ&งที&ส่งมาด้วย 4 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัท ภายในวนัที& 14 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียด
ดงันี S  

 
กรุณาสง่ถงึ   นายไพบลูย์  คจุารีวณิช, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) 
��� อาคารสริิภิญโญ ยนิูตเลขที& ���� ชั Sน ��  
ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ����� 
โทร. 02-248-3745-6 โทรสาร 02-248-3747   

 
จงึขอเรียนทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที&ดงักลา่วข้างต้น 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

   (นายเพิ&มสขุ สทุธินุน่) 
               ประธานกรรมการบริษัท 

7 of 49



 
 

 

สิ$งที$สง่มาด้วย 1 

 
 
 
 

รายงานประจาํปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 
และ  

งบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Gนสุด วันทีK 31 ธันวาคม 2564 
ทีKผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 2 

ข้อมูลของผู้สอบบญัชีที0ได้รับการเสนอชื0อ 
เพื0อแต่งตั >งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2565 

 

รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ 

หุ้นสว่นสายงานสอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที$ 8435 

 

ประวัตกิารศกึษา:  

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ประสบการณ์ทาํงาน: 

คณุรจนาถเป็นผู้ เชี$ยวชาญในด้านบญัชีและการตรวจสอบบญัชีด้วยประสบการณ์กวา่ 20 ปี โดยรับผิดชอบลกูค้าสายงาน

การตรวจสอบบัญชีในหลายประเภทธุรกิจ ทั Tงบริษัทในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และรวมไปถึงบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน้าที$และความรับผิดชอบสว่นใหญ่เป็นงานด้านตรวจสอบงบการเงินที$จดัทําตามมาตรฐาน

การบญัชีของไทยและมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 

นอกจากนี T คณุรจนาถยงัมีประสบการณ์ด้านการให้คําปรึกษาในเรื$องการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีไทยและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ รวมทั Tงให้คําแนะนําในการจดัเตรียมงบ

การเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS conversion) แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

หลายแหง่ที$ต้องการเปลี$ยนเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินจากมาตรฐานการบญัชีไทยเป็นการบญัชีระหวา่งประเทศ 

กลุ่มลูกค้าหลัก: 

-  กลุม่บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

-  กลุม่บริษัท ผลติไฟฟา้ จํากดั (มหาชน)  

-  กลุม่บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน)  

-  กลุม่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

-  บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จํากดั 

-  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี T จํากดั (มหาชน) 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 2 

ข้อมูลของผู้สอบบญัชีที0ได้รับการเสนอชื0อ 
เพื0อแต่งตั >งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2565 

 

บุญเรือง เลิศวเิศษวทิย์ 

หุ้นสว่นสายงานสอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที$ 6552 
 

ประวัตกิารศกึษา: 

- บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ทาํงาน: 

คณุบญุเรืองเป็นหุ้นสว่นสายงานสอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และที$ปรึกษาทางด้าน

บัญชีมากกว่า 23 ปี โดยเป็นหัวหน้าคณะทํางานในการตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกี$ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย 

มาตรฐานการบญัชีสากลและมาตรฐานการบญัชีของประเทศสหรัฐอเมริกา กบับริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และบริษัททั Tงในประเทศและตา่งประเทศ 

คณุบญุเรืองได้ไปปฏิบตัิงานที$บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส ที$ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐวอชิงตนั ดีซี ในระหว่างปี 

พ.ศ. 2546 ถงึปี พ.ศ. 2549 และที$บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส สาขาโตเกียว ที$ประเทศญี$ปุ่ น ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 

ถงึ พ.ศ. 2554 โดยในชว่งเวลาดงักลา่วคณุบญุเรืองได้เป็นที$ปรึกษาทางด้านบญัชีกบับริษัทข้ามชาตหิลายแหง่  

กลุ่มลูกค้าหลัก: 

- กลุม่บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

- กลุม่บริษัท ปตท สผ. จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติี Tส์ แอนด์พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ฟิลลปิ มอร์ริส เทรดดิ Tง (ไทยแลนด์) จํากดั 

- บริษัท ฟาบริเนท จํากดั  
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สิ$งที$สง่มาด้วย 2 

ข้อมูลของผู้สอบบญัชีที0ได้รับการเสนอชื0อ 
เพื0อแต่งตั >งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2565 

 

กรรณ ตัณฑวรัิตน์ 

หุ้นสว่นสายงานสอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที$ 10456        
 

ประวัตกิารศกึษา:  

- บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ทาํงาน: 

คณุกรรณเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และที$ปรึกษาทางด้าน

บญัชีมากกว่า 16 ปี ซึ$งรวมถึงการทํางานกบับริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จํากดั (สหราชอาณาจกัร) 2 ปี คณุกรรณ

รับผิดชอบลกูค้าสายงานการตรวจสอบบญัชีบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลายประเภทธุรกิจ รวมถึง

บริษัทจํากดัทั Tงบริษัทในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ 

นอกจากนี T คณุกรรณยงัมีความเชี$ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั Tงของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐาน

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั Tงมาตรฐานบญัชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และการตรวจสอบ

เกี$ยวกบัการควบคมุภายในที$เกี$ยวเนื$องกบัการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มลูกค้าหลัก: 

- กลุม่บริษัท ปตท สผ. จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ$ง จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทย ออย ล์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 

- กลุม่บริษัท Gojek Thailand 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

กรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 

 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : 8 มถุินายน 2535 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
ปริญญาโท สถิตปิระยกุต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรี สถิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากดั 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ดจิิเนทีฟ จํากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอก็ซ์พีเรียนซ์ 
จํากดั 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื$น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แหง่ 

  กรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากดั 
  กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ดจิิเนทีฟ จํากดั 
  กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอก็ซ์พีเรียนซ์ จํากดั 
  กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
  
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ 
 
ชื+อ นามสกุล   นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์ 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

คุณสมบตัต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรัพย์ซึ$งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวตักิารทํารายการที$อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที$ผา่นมา 

 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- | วาระ  
 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั tง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไมมี่  

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   28,516,000 (28.5%) 
- คูส่มรส/บตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

กรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 

 

 

 
 
วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : ]^ ตุลาคม _`a] 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
ปริญญาโท การจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
2563 Digital Transformation Xponential (DTX - ผู้ นําการเปลี$ยนแปลงดจิิทลั) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื$น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง่  

  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท  
 
ชื+อ นามสกุล   นางสาวกาญจนา ลิ Bมปัญญาเลศิ 
อายุ  54 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

 
คุณสมบตัต้ิองห้าม 

- ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรัพย์ซึ$งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวตักิารทํารายการที$อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที$ผา่นมา 

 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- | วาระ  
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั tง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไมมี่  

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   5,438,000 (5.4%) 
- คูส่มรส/บตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

กรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 

 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : ]^ ตุลาคม _`a] 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
2564 CFO Orientation Course for New IPO’s รุ่นที$ 5 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2564 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายงานปรึกษา บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
2547 - 2564 ผู้ อํานวยการฝ่ายงานบริการลกูค้า บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื$น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง่  

  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายงานปรึกษา บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง 
จํากดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  
- ไมมี่ 

  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท  
 
ชื+อ นามสกุล   นายธนวฒิุ สนุทรเดชา 
อายุ  48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

 
คุณสมบตัต้ิองห้าม 

- ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรัพย์ซึ$งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวตักิารทํารายการที$อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที$ผา่นมา 

 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- | วาระ  
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั tง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไมมี่  

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   780,000 (0.78%) 
- คูส่มรส/บตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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สิ#งที#สง่มาด้วย 4 

คุณสมบตักิรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอสิระ  
ที8บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  

 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง   :  56 ตุลาคม ;<=5 
ส่วนได้เสียพเิศษในวาระที&เสนอ :  ไมมี่ 
 
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 รีสอร์ทจํากดั (มหาชน)  
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี#ยง  บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมนํ }ามนัปาล์ม  
  จํากดั (มหาชน)  
2561-2562 ประธานเจ้าหน้าที#บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป  
  จํากดั 
2556-2560 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี#ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
2549-2556 รองกรรมการผู้จดัการสายการเงิน กรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 และกรรมการบริหารความเสี#ยง 
 
  

ตาํแหน่ง 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

ชื,อ นามสกุล   นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 
อายุ  65 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที,อยู่ บ้านเลขทีC DEF ตรอกวดักนัมาตยุาราม  

แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
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สิ#งที#สง่มาด้วย 4 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ในบริษัทจดทะเบียนอื#น จํานวน 2 แหง่  

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท วีรันดา รีสอร์ทจํากดั (มหาชน)  
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมนํ }ามนัปาล์ม 
 และบริหารความเสี#ยง   จํากดั (มหาชน) 
    

- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื#น ไมมี่ 
 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

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

 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั }ง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครั }ง (100%) 

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที#ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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ข้อบงัคบัของบริษัทที-เกี-ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
1 

 
 

สิ$งที$สง่มาด้วย 5 

ข้อบงัคับของบริษัทที-เกี-ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ Aน ณ ท้องทีDอนัเป็นทีDตั Aงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีD (4) เดือนนบัแต่วนัสิ Aนสดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืDนนอกจากทีDกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืDอใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมืDอผู้ ถือหุ้นคน
หนึDงหรือหลายคนซึDงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (XY) ของจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้ทั Aงหมด จะเข้าชืDอ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืDอใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรืDองและ
เหตผุลในการทีDขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี A ให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีDสบิห้า (Z[) วนันบัแตว่นัทีDได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีทีDคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั AงหลายซึDงเข้าชืDอ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืDน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีDบงัคบัไว้นั Aนจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีDสบิห้า (45) วนันบั
แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี A ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีDคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีDเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 
ในกรณีทีDปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีDเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีDครั Aงใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึDง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีDกําหนดไว้แหง่ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีDต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จา่ยทีDเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั Aงนั Aนให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 38. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aน ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานทีD วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรืDองทีDจะเสนอตอ่ทีDประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืDอง
ทีDเสนอเพืDอทราบ เพืDออนมุตัิ หรือเพืDอพิจารณา พร้อมทั Aงความเห็นของคณะกรรมการในเรืDองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนัก่อน
วนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (f) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่สาม (f) วนั 

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

ยีDสบิห้า (h[) คน หรือไมน้่อยกวา่กึDงหนึDง (X/h) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึDงในสาม (X/f) ของจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้ทั Aงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
 ในกรณีทีDปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Aงใด เมืDอลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึDง (X) ชัDวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึDงมาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีDกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aนได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุ
ใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Aงหลงันี Aไม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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การมอบฉันทะเพื-อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อืDนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชืDอผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีDนายทะเบียนบริษัทมหาชน
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 ซึD ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด ไ ว้   
ณ สถานทีDประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี A  

 
(1) จํานวนหุ้นทีDผู้มอบฉนัทะนั Aนถืออยู ่
(2) ชืDอผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครั AงทีDของการประชมุทีDมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ข้อ 41. การประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระทีDกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีDประชุม 

จะมีมติให้เปลีDยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึDงมา
ประชมุ 

 
 เมืDอทีDประชุมพิจารณาเรืDองตามระเบียบวาระทีDกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึDงมีหุ้ น

รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึDงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้ทั Aงหมด อาจขอให้ทีDประชมุพิจารณาเรืDองอืDน
นอกจากทีDกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

 
 ในกรณีทีDทีDประชุมพิจารณาเรืDองตามระเบียบวาระทีDกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรืDองทีDผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิDมเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลืDอนพิจารณา ให้ทีDประชมุกําหนดสถานทีD วนั และเวลาทีDจะประชมุครั Aงต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานทีD วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ทั Aงนี A ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนัสาม (f) วนั
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานทีDประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีDประธานกรรมการไม่อยู่ในทีDประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าทีDได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าทีDได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึDงเป็นประธานในทีDประชมุ 

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

มีหนึDง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน  
ร้องขอ และทีDประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิ ธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั Aน 
ให้เป็นไปตามทีDประธานในทีDประชมุกําหนด 

 
ข้อ 44. มตขิองทีDประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aนให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี A 
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในทีDประชมุออกเสยีงเพิDมขึ AนอีกเสยีงหนึDงเป็นเสยีงชี Aขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี A ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีD  (3/4) ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Aงหมดหรือบางสว่นทีDสาํคญัให้แก่บคุคลอืDน 
(ข) การซื AอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืDนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีDยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั Aงหมดหรือบางส่วน 
ทีDสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืDนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืDน 
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิDมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิDมทนุ การลดทนุ และการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 
คุณสมบตัขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั Hงกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึDง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า ([) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึDง

หนึDง (X/h) ของจํานวนกรรมการทั Aงหมดต้องมีถิDนทีDอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 
 ให้คณะกรรมการเลือกตั Aงกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ

ตําแหน่งอืDนตามทีDเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีDตามข้อบังคับในกิจการซึDงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 17. ให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Aงกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี A 
 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึDงมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นทีDตนถือ 
  
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีDมีอยู่เลือกตั Aงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีทีDเลอืกตั Aงบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 
(3) บุคคลซึDงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั Aงเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีDจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั Aงในครั Aงนั Aน ในกรณีทีDบุคคลซึDงได้ รับการเลือกตั Aงในลําดับ 
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีDจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั Aงในครั Aงนั Aนให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี Aขาด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั Aง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึDงในสาม 

(X/f) เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีDสุด
กับส่วนหนึDงในสาม (X/f) 

 
 กรรมการทีDจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีDสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั Aน ให้จับสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยู่ในตําแหน่งนานทีDสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
 
 กรรมการซึDงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี Aอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ข้อ 33. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีDประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด โดยมติของทีDประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (h/f) ของจํานวนเสยีงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชมุ 
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กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี Aยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืDน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีDทีDประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึDงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีDยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั Aนให้ได้รับเบี Aยเลี Aยงและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ในการประชุมผ่านสืDออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี Aยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี Aยประชุมแก่

กรรมการซึDงได้แสดงตนเข้าร่วมประชมุผา่นสืDออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
 

ความตามข้อนี Aไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึDงได้รับเลือกตั Aงเป็นกรรมการ ในอนัทีD
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีDเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบตัิของกรรมการทีDเป็นอิสระตามทีDกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 
 
ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืDนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีDบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จา่ยเงินปันผล 
 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากทีDประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

 
ในกรณีทีDบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไมค่รบตามจํานวนทีDจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิDมทนุแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั Aงหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจากทีD
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้   
 

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครั AงคราวเมืDอเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอทีDจะทําเชน่นั Aน และเมืDอได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึDง (X) เดือนนบัแต่วนัทีDทีDประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั Aงนี A ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Aนในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (f) วนัด้วย 
 

ข้อ 54. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึDงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ([) ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี Aจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (XY) ของทนุจด
ทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรทนุสํารองอืDน 
ตามทีDเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
 เมืDอบริษัทได้รับอนุมตัิจากทีDประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืDน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน

สาํรองสว่นลํ Aามลูคา่หุ้นตามลาํดบัเพืDอชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 
การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 
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ข้อบงัคบัของบริษัทที-เกี-ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5 

 
 

สิ$งที$สง่มาด้วย 5 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ Aนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ทีD
ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปีเพืDอพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ทีDประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 59. ให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั Aงผู้สอบบญัชีทกุปี โดยทีDประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึDงออกไป

นั Aนกลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนทีDผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
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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. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที3กาํหนดรายการต่างๆ ที3จะมอบฉันทะที3ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

Proxy Form B. (Form Containing Fixed Assignment) 
................................................................ 

 
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 
(Mr./Mrs/Miss) Age  Years  

  อยูบ้่านเลขที).............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............................................................ 
  Residing at   Road          Tambol/Khwaeng  

      อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์..........................................................หรือ 
  Amphur/Khet   Province         Postal Code   or 

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

  อยูบ้่านเลขที).............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............................................................ 
  Residing at   Road          Tambol/Khwaeng  

      อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์..........................................................หรือ 
  Amphur/Khet   Province         Postal Code             or 

o นายไพบลูย์ คจุารีวณิช อาย ุ65 ปี อยูบ้่านเลขที) [\] ตรอกวดักนัมาตยุาราม แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
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.  
 

  

(ปิดอากรแสตมป์ JK บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 

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

เดียว 
 

Please mark (P) in 
front of only one 

proxy’s name 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Nงนี N ดงันี N 
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
 ¨ วาระที3  1 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 
  Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating performance for 2021 

 
¨ วาระที3  2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Uนสุดวันที3 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 2 To approve the financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2021  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨  เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 
 

¨ วาระที3  3 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรเงนิกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Uนสุดวันที3 31 ธันวาคม 2564 

 Agenda 3 To approve the distribution of dividend and the allocation of net profit as legal reserve from the operating 
performance for the fiscal year ended on 31 December 2021  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 

 

 ¨ วาระที3  4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Uงผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565  
  Agenda 4  To approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for 2022 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve     Disapprove   Abstain 
 

 ¨ วาระที3  5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Uงกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ3งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  Agenda 5  To appoint directors to replace those due to complete their terms  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

     ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
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      ¨  การแตง่ตั Nงกรรมการทั Nงชดุ 
   The appointment of directors as a whole 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
         Approve   Disapprove   Abstain 

  ¨ การแตง่ตั Nงกรรมการเป็นรายบคุคล  
   The appointment of each director individually  

  1.  นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์  
   Mr. Somchai Mekasuvanroj 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve   Disapprove   Abstain 

  2.  นางสาวกาญจนา ลิ Nมปัญญาเลศิ  
   Miss Kanjana Limpunyalert 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve   Disapprove   Abstain 

  3.  นายธนวฒุิ สนุทรเดชา  
   Mr. Tanawut Soontorndacha 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve   Disapprove   Abstain 

 

 ¨ วาระที3  6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
  Agenda 6  To approve the remuneration of the directors for 2022 

                 ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

       ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
        (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve    Disapprove   Abstain 
 

 ¨ วาระที3  7 พจิารณารับทราบการเปลี3ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ3มทนุที3ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ3ม
ทนุต่อประชาชนทั3วไป (IPO) 

  Agenda 7 To acknowledge the change of the Company’s purpose on the use of proceeds from the Initial Public Offering 
(IPO)  

 
 ¨ วาระที3  8 เรื3องอื3น ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 8  Other (If any) 

                ¨ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที)ไมเ่ป็นไปตามที)ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี Nให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนั Nนไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda item which is not in accordance with this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 
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(6) ในกรณีที)ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที)ที)ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื)องใดนอกเหนือจากเรื)องที)ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที)มีการแก้ไขเปลี)ยนแปลงหรือเพิ)มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda item or not clearly specified or in case the meeting considers 
or resolves any matter other than those specified above, or if there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have 
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดที)ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที)ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที)ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act taken by the proxy holder at the meeting shall, unless the proxy holder does not vote in compliance with my/our intention 
specified herein, be deemed as such act had been done by me/us in all respects.  

  
 
 
 ลงชื)อ/Signed ........................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

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

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

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

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

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

                        (.......................................................)   
 
หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นที)มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื)อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to many proxies to vote seperately. 

2. วาระเลือกตั Nงกรรมการสามารถเลือกตั Nงกรรมการทั Nงชดุหรือเลือกตั Nงกรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda item regarding the appointment of directors, it is applicable to appoint either directors as a whole or appoint each 
director individually. 

3. ในกรณีที)มีวาระที)จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที)ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ)มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอื
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda items other than the agenda items specified above, the additional statement can be specified by the 
shareholder in the Supplemental Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of I&I Group Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565  ในวนัที) 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื)ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือที)จะพงึเลื)อนไปในวนั เวลา 
และสถานที)อื)นด้วย    
For the meeting of 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.  

 

 วาระที3      เรื3อง ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 
  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระที3      เรื3อง ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 
  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction  as follows: 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระที3      เรื3อง ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 
  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction  as follows: 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระที3      เรื3อง ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 
  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที3      เรื3อง ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 
  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction  as follows: 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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วาระที3      พจิารณาแต่งตั Uงกรรมการ (ต่อ)  
 Agenda….. To consider and approve the appointment of directors (continued) 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
  Name of Director 
     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที&ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Bงให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy Form C. (For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody) 

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

เขียนที)............................................................ 
                   Issued at 

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

 
(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................................................................................

I/We            

 สาํนกังานตั <งอยูเ่ลขที)........................ถนน........................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
 residing at No.              Road                       Sub-District 

 อําเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์...................................... 
 District                Province            Postal Code 

 ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………………………………..…………………………. 
 As being the custodian of 

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

 โดยถือหุ้นจํานวนทั <งสิ <นรวม...................................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................... เสยีง ดงันี < 
 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 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint  

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

  อยูบ้่านเลขที).............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............................................................ 
  Residing at    Road           Sub-District 

      อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.......................................................... 
  Amphur/Khet    Province         Postal Code 

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

  อยูบ้่านเลขที).............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............................................................ 
  Residing at    Road           Sub-District 

      อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.......................................................... 
  Amphur/Khet    Province         Postal Code 
 

o นายไพบลูย์ คจุารีวณิช อาย ุ65 ปี อยูบ้่านเลขที) ijk ตรอกวดักนัมาตยุาราม แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 
Mr. Paiboon Kujareevanich, age 65 years, residing at No. 142, Wat Kanma Tuyaram Alley, Samphanthawong Sub-District, 
Samphanthawong District, Bangkok. 

 
คนหนึ)งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื)อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2565 ในวนัที) 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผา่นสื)ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือที)จะพงึเลื)อนไปในวนั เวลา และสถานที)อื)นด้วย    

(ปิดอากรแสตมป์ /0 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 

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

เดียว 
Please mark (P) in 

front of only one  
proxy’s name 
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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.  

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั <งนี < ดงันี < 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

   o  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั <งหมดที)ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  Grant proxy the total number of share holding and entitled to vote 

 o  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
  Grant partial shares of 

o หุ้นสามญั...............................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสยีง 
   Ordinary share  shares and having the right to vote equal to  votes 

 
               o หุ้นบริุมสทิธิ...........................หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง 
   Preferred share  shares and having the right to vote equal to  votes 

 
 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั <งหมด...............................เสียง

  Total voting rights   votes 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั <งนี < ดงันี < 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
 ¨ วาระทีE  1 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 
  Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating performance for 2021 

 
¨ วาระทีE  2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ TนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 2 To approve the financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2021  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨  เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 
 

¨ วาระทีE  3 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรเงนิกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ TนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564 

 Agenda 3 To approve the distribution of dividend and the allocation of net profit as legal reserve from the operating 
performance for the fiscal year ended on 31 December 2021  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
 (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
     (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove   Abstain 
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¨ วาระทีE  4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Tงผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565  

  Agenda 4 To approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for 2022 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 
 

 ¨ วาระทีEv 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Tงกรรมการใหม่แทนกรรมการซึEงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  Agenda 5 To appoint directors to replace those due to complete their terms  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   

  ¨  การแตง่ตั <งกรรมการทั <งชดุ 
    The appointment of directors as a whole 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
      Approve   Disapprove   Abstain 
 

  ¨  การแตง่ตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล 
    The appointment of each director individually 

   1.  นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์  
    Mr. Somchai Mekasuvanroj 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove   Abstain 

   2.  นางสาวกาญจนา ลิ <มปัญญาเลศิ  
    Miss Kanjana Limpunyalert 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove   Abstain 

   3.  นายธนวฒุิ สนุทรเดชา  
    Mr. Tanawut Soontorndacha 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove   Abstain 
 

 ¨ วาระทีE  6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
  Agenda 6 To approve the remuneration of the directors for 2022 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove   Abstain 
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¨ วาระทีE  7 พจิารณารับทราบการเปลีEยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิEมทนุทีEได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญ
เพิEมทนุต่อประชาชนทัEวไป (IPO) 

  Agenda 7 To acknowledge the change of the Company’s purpose on the use of proceeds from the Initial Public Offering 
(IPO)  

 
 ¨ วาระทีE  8 เรืEองอืEน ๆ (ถ้ามี) 

  Agenda 8 Other (If any) 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove   Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที)ไม่เป็นไปตามที)ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี <ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั <น 
ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda item which is not in accordance with this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที)ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที)ที)ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื)องใดนอกเหนือจากเรื)องที)ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที)มีการแก้ไขเปลี)ยนแปลงหรือเพิ)มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda item or not clearly specified or in case the meeting considers 
or resolves any matter other than those specified above, or if there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have 
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที)ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที)ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที)ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act taken by the proxy holder at the meeting shall, unless the proxy holder does not vote in compliance with my/our intention 
specified herein, be deemed as such act had been done by me/us in all respects.  
  
 

 ลงชื)อ/Signed ........................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

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

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

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

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

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

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

                        (.......................................................)   
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี <ใช้เฉพาะกรณีที)ผู้ ถือหุ้ นที)ปรากฏชื)อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั <งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั <น 
This Proxy Form C shall be applicable only for shareholders whose names appear in the shareholder registration book as foreign 
investors and a custodian in Thailand is appointed therefor. 
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2. หลกัฐานที)ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Evidence of documents required to be attached with this proxy form is: 

(1)  หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to operate the custodian business. 

3. ผู้ ถือหุ้นที)มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื)อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to many proxies to vote seperately. 

4. วาระเลือกตั <งกรรมการสามารถเลือกตั <งกรรมการทั <งชดุหรือเลือกตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda item regarding the appointment of directors, it is applicable to appoint either directors as a whole or appoint each 
director individually. 

5. ในกรณีที)มีวาระที)จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที)ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ)มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda items other than the agenda items specified above, the additional statement can be specified by the 
shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of I&I Group Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวนัที) 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที)จะพงึเลื)อนไปในวนั เวลา 
และสถานที)อื)นด้วย    
For the meeting of 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.  

 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda  Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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วาระทีE      พจิารณาแต่งตั Tงกรรมการ (ต่อ)  

 Agenda To consider and approve the appointment of directors (continued) 
 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  

 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 

ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 7 

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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หลักฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  
วธีิมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

 
การลงทะเบยีน 
 
บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั Dงแต่วนัทีF 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวนัทีF 

22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.  ของวนัประชุมวนัทีF 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสืFอ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศกึษาขั Dนตอนและวิธีการยืนยนัตวัตน การเข้าร่วมประชมุ ได้ตามรายละเอียดปรากฏ

ตามสิFงทีFสง่มาด้วย 7 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี Hในการลงทะเบยีนล่วงหน้า 

1. ผู้ ถือหุ้นทีFเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีFทางราชการออกให้ซึFงปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาต ขบัขีF หรือหนงัสอืเดนิทาง 

1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบทีFแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึFงได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 

และลงลายมือชืFอผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Dงขีด

ฆา่ลงวนัทีFทีFทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีFส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ

มอบฉนัทะได้ลงชืFอรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารทีFสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 

2. ผู้ ถือหุ้นทีFเป็นนิตบิคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารทีFสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึFงรับรองสําเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึFงเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําแทนนิติ

บคุคลซึFงเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบทีFแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึFงได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 

และลงลายมือชืFอผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อม

ทั Dงขีดฆา่ลงวนัทีFทีFทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึFงรับรองสําเนาถูกต้องโดย

ผู้ แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคล ซึFงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึFงเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบคุคลทีFสว่นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 

1.1 ซึFงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะและยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชืFอรับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้แทนนิตบิคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารทีFสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที;ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Cงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตั Cงผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี C 

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  

(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ;งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื;อของผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ;งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะฉันทะ และปิด

อากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Cงขีดฆา่ลงวนัที;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 Cงขึ Cนตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดย

เอกสารที;จดัทําเป็นภาษาอื;นนอกเหนือจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบ

มาพร้อมกนัด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รับรองความถกูต้องของคําแปล
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คาํชี &แจงเกี,ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื;อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที; 5) พ.ศ.2550 ลงวนัที;  

2 กมุภาพนัธ์ 2550 กําหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจํากดัวา่ ให้ใช้แบบใดแบบ

หนึ;งใน v แบบ ที;แนบมาพร้อมนี C 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั;วไป ซึ;งเป็นแบบที;งา่ยไมซ่บัซ้อน 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที;กําหนดรายการตา่ง ๆ ที;จะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค. เป็นแบบที;ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั Cงคสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

แต่อย่างไรก็ตามเพื;อให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม หากท่านในฐานะผู้ ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์จะแตง่ตั Cงผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่าน

ทําหนงัสือมอบฉนัทะโดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ,งเพียงแบบเดียวใน F แบบตามเอกสารแนบ ซึ;งบริษัทได้จดัเตรียม

มาให้ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั Cงนี C โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วน 

และผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงชื;อในหนงัสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Cงขีดฆ่าลง

วันที;ที; ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ผู้ มอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร

ประกอบการมอบฉนัทะ โดยสามารถลงทะเบียนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตามสิ;งที;สง่มาด้วย 7 

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะได้ โดยรายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตาม

สิ;งที;สง่มาด้วย 4 หากผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 

ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะวาระ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัท โดยมี

รายละเอียดดงันี C  

    กรุณาสง่ถึง  นายไพบลูย์ คจุารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ  

      บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่)  

      เลขที; 475 อาคารสิริภิญโญ ยนิูตเลขที; 1801 ชั Cน 18  

      ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  

      กรุงเทพมหานคร 10400  

      โทร. 02-248-3745-6 โทรสาร 02-248-3747  

  

โดยให้เอกสารสง่ถงึบริษัทภายในวันที, 14 เมษายน 2565 

 
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 Cน 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที;ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่

การลงคะแนนเสียงนั Cนไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

 1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ

ฉันทะ หรือระบุไ ว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที; ที;ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื; องใด
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นอกเหนือจากที;ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที;มีการเปลี;ยนแปลงหรือเพิ;มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที;เหน็สมควร  

 

2. วาระเลอืกตั Cงกรรมการ  

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีง เทา่กบัหนึ;งเสยีงตอ่หนึ;งหุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี C 

2.1  ในการเลือกตั Cงกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

เลือกตั Cงบุคคลที;ได้รับการเสนอชื;อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที;จะเลือกตั Cงในครั Cงนั Cน โดยจะ

แบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้  

2.2  กรณีที;บคุคลซึ;งได้รับเลือกตั Cงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั อนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที;จะ

เลือกตั Cงในครั Cงนั Cน ให้ประธานในที;ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ;งเป็นเสียงชี Cขาดเพื;อให้ได้จํานวน

กรรมการที;จะเลอืกตั Cงในครั Cงนั Cน  

 

วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที;ประชมุจะชี Cแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที;ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี C  

1. ประธานที;ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที;ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสยีง  

2. กรณีที;ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนผา่นระบบ (เว้นแตก่รณีที;เป็น

การลงคะแนนลบั) ผู้ ถือหุ้นสว่นที;เหลือถือวา่เห็นด้วย โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นที;ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออก

เสียง ลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียง

ลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ;ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที;ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  

 

มตขิองที,ประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี C  

§ กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที;มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมตขิองที;ประชมุ   

§ กรณีอื;น ๆ ซึ;งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที;ประชมุจะเป็นไปตามที;

กฎหมายหรือข้อบงัคบันั Cนกําหนด โดยประธานที;ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที;ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน

ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที;ประชมุออกเสยีงเพิ;มขึ Cนอีกหนึ;งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี Cขาด  

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั Cน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพื;อเลือกตั Cงกรรมการ และประธานที;ประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที;มีสว่นได้

เสยีเป็นพิเศษนั Cน ออกนอกที;ประชมุชั;วคราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื;อมีผู้ ถือหุ้นในที;ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที;ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบั โดยประธานที;ประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที;ประชุมทราบก่อน

การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที;มีมตใิห้ลงคะแนนลบั  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

ประธานที;ประชมุจะชี Cแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที;ประชมุทราบก่อนเริ;มวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะ

วาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ;งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานที;ประชมุจะขอให้ผู้

ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที;ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที;ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ออกจากจํานวนเสียงทั Cงหมดที;เข้าร่วมประชุมในวาระนั Cน ๆ และส่วนที;เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที;เห็นด้วย และ 

จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที;ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ Cนการประชมุ 
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แบบแจ้งเกี)ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสื)ออเิล็กทรอนิกส์ 

ของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
(“การประชุม AGM) 

 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาํคญักบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบ ฉนัทะ หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจจากบคุคลดงักลา่ว และเพืOอทา่นทราบถงึรายละเอียดการดําเนินการคุ้มครองและปฏิบตัติอ่ ข้อมลูสว่น
บคุคลของทา่นตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทจงึขอแจ้งข้อมลูให้ทา่นทราบดงัตอ่ไปนี V 
 
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  รายละเอียดสาํหรับการตดิตอ่เป็นไป ตามทีO
ปรากฏในเอกสารเชิญประชมุของบริษัท 
 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที)บริษัทเกบ็รวบรวม 

บริษัทจําเป็นต้องจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพืOอประโยชน์ในการจดัการประชมุ AGM และการเข้าร่วมการ 
ประชมุ AGM ดงัตอ่ไปนี V  
ก)  ข้อมูลส่วนบุคคลทั)วไป 

1) ข้อมูลการตดิต่อ เชน่ ทีOอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ อีเมล ข้อมลูบญัชีผู้ใช้โซเชียล
มีเดีย(เชน่ ไอดีไลน์ บญัชีเฟซบุ๊ก)  

2) ข้อมูลที)ใช้ระบุตวัตน เชน่ ชืOอ-นามสกลุ เพศ สญัชาต ิอาชีพ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย 
ลายมือชืOอเลขทีOบตัรประจําตวัประชาชน เลขทีOหนงัสอืเดนิทาง หรือข้อมลูบนบตัรทีOออกโดยรัฐบาล/
หนว่ยงานราชการอืOน ๆ ทีOคล้ายคลงึกนั  

3) ข้อมูลอื)น ๆ เชน่ ข้อมลูภาพนิOงหรือภาพเคลืOอนไหว และเสยีงทีOถกูบนัทกึสาํหรับกิจกรรมตา่ง ๆ ทีO
เกีOยวข้องกบัการเตรียมการและการดําเนินการประชมุ AGM  

ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลที)อ่อนไหว เชน่ เชื Vอชาต ิศาสนา ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูชีวภาพ (เชน่ ข้อมลูการ
จดจําใบหน้า และ ลายนิ Vวมือ) ข้อมลูสขุภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวตัอิาชญากรรม 

 
2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที)บริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตาม 
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี V  
ก)  ฐานการปฏบิตัหิน้าที)ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพืOอ
เรียกประชมุและดําเนินการประชมุ AGM ซึOงรวมถงึการยืนยนัตวัตนของทา่น การสง่เอกสารตา่ง ๆ ทีO
เกีOยวข้อง และเพืOอดําเนินการใด ๆ เพืOอให้เป็นไปตามมตทีิOประชมุในประชมุ AGM และตามกฎหมาย 
รวมถงึการอืOนใด เพืOอให้เป็นไปตามกฎหมายและเพืOอให้เป็นไปตามคําสัOงของหนว่ยงานภาครัฐทีOมีอํานาจ 
โดยเป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และ
กฎหมายอืOนใด  

ข) ฐานความจาํเป็นเพื)อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามข้อ 1ก) เพืOอใช้ในการ จดัทํา
บนัทกึรายงานการประชมุ AGM และเป็นหลกัฐานในการเข้าร่วมประชมุของทา่น รวมถงึเพืOอการใด ๆ ตาม 
จําเป็นทีOเกีOยวข้อง อนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทและบคุคลอืOน โดยไมเ่กินขอบเขตทีOทา่น
สามารถ คาดหมายได้อยา่งสมเหตสุมผล 
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บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นของทา่นตามข้อ 1ข) เพืOอให้เป็นไปตาม 
มาตรการและแนวทางปฏิบตัใินการประชมุ AGM 
บริษัทบนัทกึภาพนิOง ภาพเคลืOอนไหว และเสยีง ทีOเกีOยวข้องกบัการจดัและการดําเนินการประชมุ AGM เพืOอ
ใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ รายงานและการประชาสมัพนัธ์การประชมุ AGM ทางสืOออิเลก็ทรอนิกส์ 
และ สืOอสิOงพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลืOอนไหวของการประชมุ AGM อาจปรากฏภาพของทา่นทีOเข้าร่วม
ประชมุ 

 
3.  แหล่งที)มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทได้รับข้อมลูสว่นบคุคลจากทา่นโดยตรง จากผู้ รับมอบฉนัทะทีOทา่นผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Vง และจากบริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 
หมายเหตุ เอกสารยืนยนัตวัตนที0ท่านส่งใหแ้ก่บริษัท อาทิ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารทาง 
ราชการอื0น ๆ อาจปรากฏขอ้มูลส่วนบคุคลที0อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชืIอชาติ หมู่โลหิต เป็นตน้ ซึ0งไม่จําเป็นต่อการ
ประชมุ AGM ฉะนัIน บริษัท ไม่ประสงค์จะเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลที0อ่อนไหวซึ0งปรากฏอยู่บนบตัรประชาชน จึงขอให ้
ท่านทําการลบ ปกปิดขอ้ความดงักล่าวก่อนการทําสําเนาเอกสารส่งมายงับริษัท ในกรณีที0ท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูล
ส่วนบคุคลที0อ่อนไหว ดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มูลส่วนบคุคลที0อ่อนไหวบนเอกสารที0ไดร้บั โดย
ไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวม ขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน 

 
4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ทีOระบใุนเอกสารฉบบันี V บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่ 
บคุคลดงัตอ่ไปนี V 

• หนว่ยงานรัฐบาล หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล หนว่ยงานกํากบัดแูล (เชน่ กระทรวงพาณิชย์ สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น) หรือ 
บคุคลอืOน เมืOอบริษัทมีเหตอุนัควรเชืOอวา่จําเป็นตอ่การปฏิบตัติามกฎหมาย หรือเพืOอคุ้มครองสทิธิของบริษัท 
สทิธิของบคุคลภายนอก หรือความปลอดภยัของบคุคล รวมถงึเพืOอปฏิบตัติามทีOจําเป็นแก่การโอนหรือรับโอน
สทิธิ และ/หรือ หน้าทีOของบริษัท –  

• ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 

• ผู้ให้บริการ หรือทีOปรึกษา  

• สืOออิเลก็ทรอนิกส์และสืOอสิOงพิมพ์ เพืOอใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชมุและประชาสมัพนัธ์การประชมุ 
 
5.  ระยะเวลาในการที)บริษัทเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในระยะเวลาเทา่ทีOจําเป็นอยา่งเหมาะสมเพืOอใช้ตามวตัถปุระสงค์ทีO 
ได้เก็บรวบรวม ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ทั Vงนี V บริษัทคาดหมายวา่จะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลตามข้อ nก) เป็นเวลา 
no ปี และ ข้อ nข) เป็นเวลา 10 ปี นบัตั Vงแตว่นัทีOบริษัทได้รับข้อมลูของทา่น เพืOอให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้างต้น 
เมืOอพ้น ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะ ทําลายข้อมลูสว่นบคุคล 
หรือทําให้ข้อมลูสว่นบคุคลไมส่ามารถระบตุวับคุคลได้ อยา่งไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล 
ของทา่นนานขึ Vนหากจําเป็นตามกฎหมายทีOเกีOยวข้อง 

 
6.  สทิธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบญัญตัแิหง่กฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายทีOเกีOยวข้อง ทา่นอาจมีสทิธิในการขอเข้าถงึ และ/หรือ 
ขอรับสาํเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได้ซึOงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
รวมถงึอาจขอ คดัค้าน และระงบั การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในบางกรณี 
และหากบริษัทอาศยั ความ ยินยอมของทา่น ทา่นอาจถอนความยินยอมของทา่นได้ 
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และทา่นยงัมีสทิธิขอให้บริษัทเปิดเผยถงึการได้มาซึOงข้อมลูสว่น บคุคลของทา่นทีO 
ทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี V หากทา่นต้องการดําเนินการตามสทิธิของทา่น โปรดตดิตอ่ บริษัท 
โดยบริษัท จะพิจารณาคําขอของทา่นและจะตดิตอ่ทา่นโดยเร็ว หากบริษัทไมป่ฏิบตัติามกฎหมายเกีOยวกบัการ 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานของรัฐทีOเกีOยวข้องตามกฎหมายทีOเกีOยวข้อง 

 
7.  มาตรการรักษาความมั)นคงปลอดภยั 

บริษัทได้จดัให้มีมาตรการรักษาความมัOนคงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลทีOเหมาะสม ซึOงครอบคลมุถงึมาตรการ 
ปอ้งกนัด้าน การบริหารจดัการ มาตรการปอ้งกนัด้านเทคนิค และมาตรการปอ้งกนัทางกายภาพ 
ในเรืOองการเข้าถงึหรือ ควบคมุการ เข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคล เพืOอธํารงไว้ซึOงความลบั ความถกูต้องครบถ้วน 
และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมลู สว่นบคุคล เพืOอปอ้งกนัการสญูหาย เข้าถงึ ใช้ เปลีOยนแปลง แก้ไข 
หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอํานาจหรือ โดยมิชอบ ทั Vงนี V เป็นไปตามทีOกฎหมายทีOใช้บงัคบักําหนด 

 
ตดิต่อบริษัท 

หากทา่นมีคําถาม ข้อสงสยั หรือมีความประสงค์ทีOจะใช้สทิธิของทา่นทีOเกีOยวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
โปรดตดิตอ่บริษัท หรือเจ้าหน้าทีOคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัททีO 

เจ้าหน้าทีOคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) 
475 อาคารสริิภิญโญ ยนิูตเลขทีO 1801 ชั Vน 18  
ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-248-3745-6 Fax 02-248-3747   
Email : pdpa@ii.co.th 

ทั Vงนี V หากทา่นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลมีข้อทกัท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวนัทีO 14 เมษายน 
2565 เวลา 17.00 น. เพืOอจะได้ดําเนินการในสว่นทีOเกีOยวข้องตอ่ไป 
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