วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้อบังคับของบริษัท ("AOA") ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่งตัง้ ใหม่ (ประกอบการพิจรณาวาระที่ 6)
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
คาชีแ้ จง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนผูร้ บั มอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
คาแนะนา วิธีการ และขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
QR Code หนังสือเชิญปประชุมและรายงานประจาปี 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“INGRS”) ครัง้ ที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีมติให้จดั ประชุมสามัญประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00
น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรู ปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบตั ิตามรายละเอียดและขัน้ ตอนต่างๆ ตาม
เอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี ้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง
ระเบียบวาระการประชุมประจาปี 2565 ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้จัดทา
รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ทัง้ นี ไ้ ด้แนบรายงานการประชุมลง
ในแวปไซค์ของบริษัท (https://www.ingress.co.th/shareholders-meeting/) สาเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบ
ที่ 2

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

หน้าที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ที่มี
การประชุม เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง คณะกรรมการได้ต รวจทานเห็ น ว่า การบัน ทึ ก ถูก ต้อ งและครบถ้ว น จึง
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และรายงานการประชุมดังกล่าวควร
ได้รบั การรับรองจากที่ประชุม
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติที่ 1 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานประจาปี ผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี งบประมาณ สิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2565
วัตถุ ประสงค์และเหตุผ ล : บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565 (ประจาปี
งบประมาณ 2564/2565) ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ : มีความเห็นสมควรที่จะรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทปี งบประมาณ 2564/2565 สิน้ สุด
วันที่ 31 มกราคม 2565 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ในรายงานประจาปี 2564/2565 ของบริษัท
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรับปี ทีส่ นิ้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
มกราคม 2565และได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีสานักงาน อี วาย จากัด และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาอนุมตั ิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (รายงานประจาปี หน้า130) ของรายงานประจาปี 2563/2564 ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจราณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของบริษัท
และบริษัทย่อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวศิริรตั น์ ศรี
เจริญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและเสนอต่อประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 มกราคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 พิจราณาอนุมตั ิงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลัก
บัญชีท่ีรองรับทั่วไป และผ่านการพิจ ารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รบั
อนุญาตแล้ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติที่ 2 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

หน้าที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี งบประมาณสิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษี และหลังหักทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะ
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดารงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่าย
ชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็ นต้น
โดยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กาหนดไว้
ว่า “ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั น
ผล เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน”
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับการดาเนินงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ตามงบที่ตรวจสอบสาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 มกราคม 2565
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติที่ 3 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีแ่ ทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทกาหนดให้กรรมการ จานวน 1 ใน 3 ท่าน ต้องพ้นจากตาแหน่ง เนื่องจาก
ครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุกปี ในปี 2565 กรรมการที่ครบวาระมีจานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
5.1 มติท่ี 4
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์
5.2 มติท่ี 5
นายราเมลี บิน มูซา
5.3 มติท่ี 6
นางฟารา บินตี ้ ราเมลี
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จากการที่ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่ออื่น คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว โดยคานึงถึงสัดส่วน ความ
หลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ซึ่งพิจารณาจาก ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความชานาญเฉพาะด้านของ กรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึง ต้องเป็ นผูท้ ่พี ร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมี คุณสมบัติและ
ไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายและหลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น จึ ง เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ เลือกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทั้ง นี ้ ข้อ มูล ของบุค คลที่ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ เลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการแต่ ล ะท่ า น ปรากฏตาม เอกสารแนบที่ 3 และ
กระบวนการในการคัดเลือกและนาเสนอปรากฏในรายงานประจาปี 2564/2565 (รายงานประจาปี หน้า 105)
การเสนอชื่ อ ที่ จ ะพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระและกลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการของบริษั ท อี ก วาระ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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หน้าที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วน ได้เสียซึ่งเป็ นกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วและมีมติ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และให้เสนอที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติท่ี 4 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติที่ 5 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ มติที่ 6 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเพิม่ จานวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและการปรับโครงสร้างการจัดการขององค์กรที่นาโดย
บุคลากรอาวุโสทุกประเทศและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย การเพิ่ ม กรรมการบริ ห ารคนใหม่ จ ะช่ ว ยเสริ ม
คณะกรรมการด้วย ความรู ค้ วามเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ขอ
บริษัทและบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิ จาราณาค่าตอบแทนได้
ทบทวนคุณสมบัติกรรมการใหม่ เห็นสมควรเสนอชื่ อ นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิด เข้าดารงตาแหน่งสมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ข้อมูลของบุคคลที่ได้เสนอชื่อเพื่อ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่ ปรากฏตาม เอกสารแนบที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของ นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิด อย่าง
ละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการใหม่ของบริษัท
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติที่ 7 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการสาหรับรอบบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มกราคม
2566

วัตถุประสงค์และเหตุผ ล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กาหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง และค่าตอบแทนประจาปี (โบนัส) หรือผลประโยชน์อ่นื ใน
รูปแบบอื่น ตามที่กาหนดในข้อบังคับของ AOA หรือที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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หน้าที่ 4

ความเห็น คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาจากนโยบายของบริษัทโดยเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวกับอั ตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อธุรกิจและการเติบโตของบริษัท คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการบริหารและ
กรรมการอิสระ เช่นเดียวกับปี งบประมาณ 2563/64 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ

ประเภทกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2564/65
2565/66

นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

800,000

800,000

นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม

กรรมการอิสระ

600,000

600,000

นายอับดุล คุดสุ บิน โหมด นาอีม

กรรมการอิสระ

600,000

600,000

นายสุรนิ ทร์ หวังเจริญ

กรรมการอิสระ

400,000
2,400,000

600,000
2,600,000

รวม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 20,000 บาท
(เช่นเดียวกับปี งบประมาณพ.ศ.2564/65) สาหรับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกาหนดให้จ่ายเป็ นรายไตรมาส
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ อาทิ
เช่น ค่าสัมนา แบ็บแล็บสาหรับการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2565/2566
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติที่ 8 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31
มกราคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ท่ี ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษัท แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีรายเดิมก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี งบสิน้ สุด 31 มกราคม 2566 ทัง้ นีเ้ นื่องจากเป็ นบริษัทที่มีความ
เชื่อถือได้ มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีและการรับรองงบการเงินได้อย่างทันท่วงที จึงสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจราณาและเสนอให้ท่ีประชุม
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หน้าที่ 5

สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจราณาอนุมตั ิ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย สาหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2566 ("ปี งบประมาณ 2565/2566") ประกอบรายชื่อดังต่อไปนี ้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาว ศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์ หรือ
5419
5423
นางสาว วธู ขยันการนาวี หรือ
นาย ปรีชา อรุณนารา
5800
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้รบั การเสนอชื่ อข้างต้น สามารถดาเนินการตรวจสอบและแวดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ทางสานักงานอีวาย มีอานาจมอบหมายให้ผูส้ อบบัญชี
รายอื่นทาหน้าที่ตรวจและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การนาเสนอ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบที่ 5
ค่าสอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี งบประมาณ 2565/2566 เป็ นจานวน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่น
บาท) โดยค่าตอบแทนนีไ้ ม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี

ปี งบประมาณ
2565/2566 (บาท) (ปี ท่เี สนอ)

ปี งบประมาณ
2564/2565 (บาท)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(บาท)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม
ประจาปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รวมรายไตรมาสของบริษัท

3,960,000

3,750,000

210,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ หมด ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทาน
รายไตรมาสของบริษัทย่อย

ปี งบประมาณ
2565/2566 (บาท) (ปี ท่เี สนอ)

ปี งบประมาณ
2564/2565 (บาท)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(บาท)

8,397,652

7,835,211

562,441

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจาก สานักงาน อีวาย จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ปี งบประมาณ 2565/2566 และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี ปี งบประมาณ 2565/2566 เป็ นจานวน 3,950,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ มติท่ี 7 : มติในระเบียบวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเลกทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง กรุ ณาลงทะเบียนในระบบ Data Access Platform (“DAP”) อย่างน้อย 2 วันก่อนการประชุม
และผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะ กรุ ณาส่งมอบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 วัน ก่อน
การประชุม มาที่ อีเมล์ ir@ingress.co.th และส่งต้นฉบับจริงมาที่ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 14 ห้อง เอ1 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาทาการ Login ในวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤภาคม 2565 ได้ตงั้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

(ฮามิดี บิน เมาลอด)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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