
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2564  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที+ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

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

 
 

แนวปฏบิตัตินสาํหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
และมาตรการป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID – 19 

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

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

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

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

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

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

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

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

1



 
 

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

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

รอบระยะเวลาบญัชี สิ Uนสดุ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 
15 

3. ข้อมลูของกรรมการซึ'งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อเข้าดํารงตําแหนง่
อีกวาระหนึ'ง 

16-21 

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

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 

6. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีมอบฉนัทะ การออกเสยีง
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 

 

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

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

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

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

ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นําเสนอไว้ในรายงานประจําปี 2563 แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ'งที'สง่มาด้วย q 

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

27-30

31-34

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

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

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563  
(ที$เสนอให้พิจารณา) 

ปี 2562 
 

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

เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.15 0.44 

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

อตัราการจา่ยปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (ร้อยละ) 51.87 52.56 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปี 2563 ดงันี U 

1. ไม่จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื'องจากบริษัทจดัสรรทนุสํารองครบร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนตามที'กฎหมายกําหนดแล้ว 

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

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

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

 ปี 2564  
(บาท)  

(ที$เสนอให้พิจารณา) 

ปี 2563 
(บาท) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  1,832,000.00 1,715,000.00 

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

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

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

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

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. นายยศ  กิมสวสัดิ� กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการอิสระ 

3. นายไพบลูย์   คจุารีวณิช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการอิสระ 

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

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. นายยศ  กิมสวสัดิ� กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการอิสระ 

3. นายไพบลูย์   คจุารีวณิช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการอิสระ 

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

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

ตาํแหน่ง 
ค่าเบี Xยประชุม 

2564 
(บาท / ทา่น / ครั Uง) 

ค่าเบี Xยประชุม 
2563 

(บาท / ทา่น / ครั Uง) 

คณะกรรมการบริษัท  
 

  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 25,000 

  - กรรมการบริษัท 20,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 

  - กรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 

   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 15,000 

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 10,000 

   
 หมายเหต ุ ทั Qงนี Q กรรมการบริษัทที$เป็นพนกังานของบริษัท จะไมมี่สทิธิได้รับคา่เบี Qยประชมุกรรมการ 
   

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

วาระที$ i เรื$องอื$น ๆ (ถ้ามี) 
   

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

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

 
 ภายในวนัที' 20 เมษายน qrsk 

 
จงึขอเรียนทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที'ดงักลา่วข้างต้น 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

   (นายเพิ'มสขุ สทุธินุน่) 
               ประธานกรรมการบริษัท 
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