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วนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เรื่อง ขอเชิญเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดว้ยวิธีการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 

1. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ("AOA") ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จดัเม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 
3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)  
4. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของกรรมการแตง่ตัง้ใหม่ (ประกอบการพิจรณาวาระที่ 6) 
5. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7) 
6. ค าชีแ้จง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
7. ขอ้มลูประวตัิของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนผูร้บัมอบฉนัทะ  
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข  
9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค  
10. ค าแนะน า วิธีการ และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 
11. แนวทางการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
12. QR Code หนงัสือเชิญปประชมุและรายงานประจ าปี 2565 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) (“INGRS”) ครัง้ที่ 1/2565 
เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีมติใหจ้ดัประชมุสามญัประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 
น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฏหมายที่เก่ียวขอ้งกับการ
ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิตามรายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ ตาม
เอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ ทัง้นีบ้ริษัทฯขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ แทนการเขา้
รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลกทรอนิกสด์ว้ยตนเอง  

 
ระเบียบวาระการประชมุประจ าปี 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระการประชุม 

 
ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งมีการประชุมเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ไดจ้ัดท า
รายงานการประชมุต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ ทัง้นีไ้ดแ้นบรายงานการประชมุลง
ในแวปไซคข์องบรษิัท (https://www.ingress.co.th/shareholders-meeting/)  ส าเนารายงานการประชมุตาม เอกสารแนบ
ที ่2 

https://www.ingress.co.th/shareholders-meeting/
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ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ที่มี
การประชุมเม่ือวันที่  27 พฤษภาคม 2564  ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจทานเห็นว่าการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน  จึง
เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว และรายงานการประชมุดงักล่าวควร
ไดร้บัการรบัรองจากที่ประชมุ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 1 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบยีบวาระที ่2 รายงานประจ าปีผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม

2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2565 (ประจ าปี
งบประมาณ 2564/2565) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านในรูปแบบคิวอารโ์คด้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ : มีความเห็นสมควรที่จะรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทปีงบประมาณ 2564/2565 สิน้สดุ
วนัที่ 31 มกราคม 2565 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ในรายงานประจ าปี 2564/2565 ของบรษิัท 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้ใหท้ราบ จงึไม่มีการออกเสียงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีทีสิ่น้สุดวันที ่31 มกราคม 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
มกราคม 2565และไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีส านักงาน อี วาย  จ ากัด และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (รายงานประจ าปีหนา้130) ของรายงานประจ าปี 2563/2564 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจราณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท
และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดย นางสาวศิริรตัน ์ศรี
เจรญิทรพัย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5419 จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ และเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาและเสนอต่อประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 มกราคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 พิจราณาอนุมตัิงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2565 เน่ืองจากเห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกั
บัญชีที่รองรบัทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตแลว้  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 2 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมัต ิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปีงบประมาณสิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บรษิัทฯ จะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การด ารงเงินไวเ้พื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่าย
ช าระคืนเงินกูยื้ม หรอืใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ เป็นตน้ 

โดยมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 44 ก าหนดไว้
ว่า “หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปัน
ผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั”  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัการด าเนินงานของบรษิัท ระหว่างวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 เน่ืองจากบรษิัทขาดทนุสะสม 
ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565 ตามงบที่ตรวจสอบส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 มกราคม 2565 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 3 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการทีแ่ทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดใหก้รรมการ จ านวน 1 ใน 3 ท่าน ตอ้งพน้จากต าแหน่ง เน่ืองจาก
ครบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของทกุปี ในปี 2565 กรรมการที่ครบวาระมีจ านวน 3 ท่าน มีรายช่ือดงัต่อไปนี ้

5.1 มติที่ 4 นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลิศพิพฒัน ์
5.2 มติที่ 5 นายราเมลี บิน มซูา 
5.3 มติที่ 6 นางฟารา บินตี ้ราเมล ี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จากการที่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ืออื่น คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้ โดยค านึงถึงสัดส่วน ความ
หลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดา้นต่างๆ ซึ่งพิจารณาจาก  ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ความช านาญเฉพาะดา้นของ กรรมการที่บริษัทตอ้งการและสอดคลอ้งกับกลยทุธใ์นการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท รวมถึง ตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มในการอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ และตอ้งมี คณุสมบตัิและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี ้ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม  เอกสารแนบที่ 3 และ
กระบวนการในการคดัเลือกและน าเสนอปรากฏในรายงานประจ าปี 2564/2565 (รายงานประจ าปีหนา้ 105) 

การเสนอช่ือที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระและกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วน ไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้และมีมติ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และใหเ้สนอที่ประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบั
เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 4 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 5 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 6 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาเพิม่จ านวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการขยายธุรกิจและการปรบัโครงสรา้งการจัดการขององคก์รที่น าโดย
บุคลากรอาวุโสทุกประเทศและรายงานโดยตรงต่อประธานเจา้หนา้ที่บริหาร การปรบัโครงสรา้งดังกล่าวส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย การเพิ่มกรรมการบริหารคนใหม่จะช่วยเสริม
คณะกรรมการดว้ย ความรูค้วามเช่ียวชาญ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจเพื่อช่วยขบัเคลื่อนธุรกิจขอ
บรษิัทและบรษิัท  
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทนได้
ทบทวนคุณสมบัติกรรมการใหม่  เห็นสมควรเสนอช่ือ นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิด เข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะ
กรรมการบรหิาร เพื่อช่วยขบัเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยตามกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัท ขอ้มลูของบคุคลที่ไดเ้สนอช่ือเพื่อ
แตง่ตัง้กรรมการใหม่ ปรากฏตาม เอกสารแนบที ่4 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณุสมบตัิของ นายอมัริซาล บิน อบัดลุ มาจิด อย่าง
ละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหม่ของบรษิัท 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 7 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มกราคม 

2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 32 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิ  ไดร้บัค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง  และค่าตอบแทนประจ าปี (โบนสั) หรือผลประโยชนอ์ื่นใน
รูปแบบอื่น ตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของ AOA หรอืที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 



 

หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565                                                                                                                                                                 หนา้ที่  5 
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  : คณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาจากนโยบายของบริษัทโดยเปรียบเทียบอตัราดงักล่าวกบัอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกัน 
โดยค านึงถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อธุรกิจและการเติบโตของบรษิัท คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและ
กรรมการอิสระ เช่นเดียวกบัปีงบประมาณ 2563/64 ที่ผ่านมา ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ปีงบประมาณ 

2564/65 

ปีงบประมาณ 

2565/66 

นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลิศพิพฒัน ์ กรรมการอิสระ 800,000 800,000 

นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม กรรมการอิสระ 600,000 600,000 

นายอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นาอีม กรรมการอิสระ 600,000 600,000 

นายสรุนิทร ์หวงัเจรญิ กรรมการอิสระ 400,000 600,000 

รวม 2,400,000 2,600,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบีย้ประชุมครัง้ละ  20,000 บาท 
(เช่นเดียวกับปีงบประมาณพ.ศ.2564/65) ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยก าหนดใหจ้่ายเป็นรายไตรมาส 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดแก่กรรมการ เวน้แต่อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ อาทิ
เช่น คา่สมันา แบ็บแลบ็ส าหรบัการสื่อสารและการเขา้ถึงขอ้มลูการประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565/2566  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที ่8 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน 
สาม (2/3) ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
มกราคม 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่ ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีสามารถแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีรายเดิมก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาใหผู้ส้อบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปีงบสิน้สดุ 31 มกราคม 2566 ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นบรษิัทที่มีความ
เช่ือถือได ้มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชี สามารถใหค้ าแนะน าเก่ียวกับมาตรฐาน
การบญัชีและการรบัรองงบการเงินไดอ้ย่างทนัท่วงที จึงสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจราณาและเสนอใหท้ี่ประชมุ
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สามญัผูถื้อหุน้พิจราณาอนมุตัิ ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2566 ("ปีงบประมาณ 2565/2566") ประกอบรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่

นางสาว ศิรริตัน ์ศรเีจรญิทรพัย ์หรอื 5419 

นางสาว วธู ขยนัการนาวี หรอื 5423 
นาย ปรีชา อรุณนารา 5800 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ สามารถด าเนินการตรวจสอบและแวดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบรษิัท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ทางส านกังานอีวาย มีอ านาจมอบหมายใหผู้ส้อบบญัชี
รายอื่นท าหนา้ที่ตรวจและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทนได ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการน าเสนอ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบที ่5 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท ส าหรบัปีงบประมาณ 2565/2566 เป็นจ านวน 3,960,000 บาท (สามลา้นเกา้แสนหา้หม่ืน
บาท) โดยคา่ตอบแทนนีไ้ม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าสอบบัญชี 
ปีงบประมาณ 

2565/2566 (บาท) (ปีที่เสนอ) 
ปีงบประมาณ 

2564/2565 (บาท) 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 (บาท) 
คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม
ประจ าปีและคา่สอบทานงบการเงิน
รวมรายไตรมาสของบรษิัท 

 
3,960,000 

 
3,750,000 

 
210,000 

คา่สอบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้หมด ซึง่ไม่รวมคา่บรกิารอื่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าสอบบัญชี 
ปีงบประมาณ 

2565/2566 (บาท) (ปีที่เสนอ) 
ปีงบประมาณ 

2564/2565 (บาท) 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 (บาท) 
คา่สอบบญัชี และคา่สอบทาน 
รายไตรมาสของบรษิัทย่อย 8,397,652 7,835,211 562,441 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจาก ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีงบประมาณ 2565/2566 และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี ปีงบประมาณ 2565/2566 เป็นจ านวน 3,950,000 บาท ซึง่ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่น 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติที่ 7 : มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9  พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้ ที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผ่าน
สื่ออิเลกทรอนิกสด์ว้ยตนเอง กรุณาลงทะเบียนในระบบ Data Access Platform (“DAP”) อย่างนอ้ย 2 วนัก่อนการประชมุ 
และผูถื้อหุน้ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะ กรุณาส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 2 วนั ก่อน
การประชมุ มาที่ อีเมล ์ir@ingress.co.th และส่งตน้ฉบบัจรงิมาที่ บรษิัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 9/141 อาคารยเูอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 14 หอ้ง เอ1 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาท าการ Login ในวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ วนัพฤหสับดี ที่ 26 พฤภาคม 2565 ไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

           (ฮามิดี บิน เมาลอด) 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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