
 
 

วนัที& 22 มีนาคม 2565 
 
เรื&อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
สิ&งที&สง่มาด้วย             หน้า 

1. รายงานประจําปี พร้อมงบการเงินประจําปี 2564 รอบระยะเวลาบญัชีสิ Sนสดุ  
วนัที& 31 ธนัวาคม 2564 

8 

2. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที&ได้รับการเสนอชื&อเพื&อแตง่ตั Sงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจําปี 2565 

9 - 11 
 

3. ข้อมลูของกรรมการซึ&งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื&อเข้าดํารงตําแหนง่
อีกวาระหนึ&ง 

12 - 17 
 

4. คณุสมบตักิรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระที&บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

18 - 19 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทที&เกี&ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 20 - 24 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 25 - 40 
7. ขั Sนตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชมุผา่นสื&ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีมอบฉนัทะ การออกเสยีง

ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 
9. แบบแจ้งเกี&ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) 

41 - 42 
43 – 46 
 
47 - 49 

 
 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  

2 of 49



 
 

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 

  

4 of 49



 
 

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 
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