
 
 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 

หนังสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 
 

ในวนัศุกร ์ที ่7 เมษายน 2566 เวลา  14.00 นาฬกิา 
 

ณ หอ้งประชมุ แพลตตนิัม่ ชัน้ 3  โรงแรม แกรนด ์ฟอรจ์นู กรงุเทพ 
เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

 

เร่ิมลงทะเบียน เวลำ 12.00 นำฬิกำ 
 

 
เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะมารว่มประชุม  

โปรดน าหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดงเพือ่ยนืยนัตนในการเขา้รว่มประชุม 
 

  
งดแจกของทีร่ะลกึ ของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงาน

ก ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีนไดแ้จง้ไว ้ 
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เลขที ่ TIGER 003/2566 

       วนัที ่07 มนีาคม 2566 

เร่ือง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที ่5) 
เรียน ผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  

(1) ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่4) เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2565 
(2) รายงานประจ าปี 2565 (สามารถดาวน์โหลดโดยการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code)) 
(3) ประวตัโิดยยอ่ และขอ้มลูผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
(4) ขอ้มลูส านกังานสอบบญัช ี
(5) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (แบบ ก และ ค สามารถดาวน์โหลด ไดใ้น website ของบรษิทัฯ )  

แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข 
(6) เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ 

เพือ่ลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
(7) แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี (One Report) ในรปูแบบเอกสาร 
(8) ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ 
(9) ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
(10) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ และค าชีแ้จงในการเขา้รว่มประชมุ 
(11) ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
(12) นิยามกรรมการอสิระ 
(13) นโยบายความเป็นสว่นตวัส าหรบัผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ ส าหรบัการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
(14) แบบสง่ค าถามล่วงหน้ากอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 
(15) แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 

 
 
ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) มมีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2566 ในวนัศกุร ์ที ่7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ แพลตตนิัม่ ชัน้ 3 โรงแรม แกรนด์ 
ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระการ
ประชมุต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
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วำระท่ี 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
เงื่อนไขกำรลงคะแนน  วาระนี้ไมต่อ้งมกีารลงมต ิเนื่องจากเป็นการแจง้ใหท้ราบจากประธาน 
 
วำระท่ี 2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่4) ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุม

เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2565 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล    เลขานุการทีป่ระชมุไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่4)
ซึง่ประชมุ เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2565 พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์http://www.thaienger.com ของบรษิทัฯ แลว้ 
และคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ถกูตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึขอน าเสนอต่อทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่4) ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่้
ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้  (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และ
คณะกรรมการเหน็ควรรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่4) ของบรษิทัฯ ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัที ่8 เมษายน 2565 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 

 

วำระท่ี 3 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และรบัรองรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั
เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี และ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ซึ่งเกดิขึน้ในรอบปี 2565 โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าถกูตอ้งและ
เพยีงพอ จงึขอน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2565 ดงัปรากฏในหมวด “ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา” ของรายงานประจ าปี 2565 (One Report) ทีไ่ดจ้ดัสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุนี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 และรบัรองรายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 
2565 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 รายละเอยีดดงัปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 ทีไ่ด้จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุ้น
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ  

เงื่อนไขกำรลงคะแนน    วาระนี้ไมต่อ้งมกีารลงมต ิเนื่องจากเป็นการน าเสนอจากคณะกรรมการ 

http://www.thaienger.com/
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วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษทั ส ำหรบัรอบ  
  ระยะเวลำบญัชีประจ ำปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  และรบัทรำบรำยงำนของผู้สอบ 
  บญัชี 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัท า
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2565 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565  แล้วเสรจ็    ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้         เหน็ว่าถกูตอ้งครบถว้นและเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป          จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สุดวนัที ่31  ธนัวาคม  2565    ตามทีป่รากฏอยู่ในหมวด 
“งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ”     “รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทาง
การเงนิ”  และ   “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถ้อืหุน้” ของรายงานประจ าปี 2565 (One Report) ทีไ่ดจ้ดัสง่
ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของ
บรษิทัฯ สิ้นสุด  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565  ของบรษิทัฯ  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณางบการเงนิประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เหน็ควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ  ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ซึง่ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดผ้่าน
การตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีหง่บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2565 
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รำยกำร ปี 2565 (หน่วย: บำท) 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

รวมสนิทรพัย ์ 827,905,839 619,163,684 
รวมหนี้สนิ 244,777,384 1,492,953 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 583,128,455 617,670,731 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 827,905,839 619,163,684 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินการ 666,038,642 20,000,000 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 5,486,908 20,303,103 
ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 0.04 

 

 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิของรายงานประจ าปี 2565 (One Report) ของบรษิทัฯ ซึง่

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนดัประชุม (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2) ทัง้นี้ ใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่
พจิารณา และอนุมตัติ่อไป 
 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน   วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 35 

 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2565 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   การจดัสรรเงนิก าไร ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนด
ว่าบรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ย 
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน เวน้แต่ 
บรษิทัจะมขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืน่ก าหนดใหต้อ้งมทีนุส ารองมากกว่านัน้ ทัง้นี้ในชว่งทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรร
เงนิก าไรไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  

 ทัง้นี้ในปี 2565 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565  ในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการจ านวน 20,300,000 บาท เหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2566 เป็นจ านวน
เงนิ 1,100,000 บาท 

   นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ  
ตามทีบ่รษิทัก าหนด ซึ่งบรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 โดยพจิารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และค านึงถงึโครงสรา้งและสถานะการเงนิ แผนการลงทุน  โดยบรษิทัฯ ไม่ได้
ก าหนดสดัสว่นคงทีไ่วส้ าหรบัการจ่ายเงนิปันผล 
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    จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ทีผ่่าน
มา ตามงบการเงนิรวมส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แล้ว บรษิทัมกี าไรสุทธ ิส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2565 จ านวน 5,490,000 บาท หากต้องจ่าย
ปันผลในอตัราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ จะคดิเป็นเงนิเพยีง 1,650,000 บาท หรอืคดิเป็นเงนิปันผลต่อหุน้เพยีง 
0.0036 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการจงึเหน็ควรอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เนื่องจาก 
บรษิทัจ าเป็นต้องส ารองเงนิสดไวเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิและการขยายธุรกจิของบรษิทัหลงั
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 

   ทัง้นี้ บรษิทัได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 
2566 ในวนัที ่10 มนีาคม 2566  (Record date)  

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล จ านวน 1 ครัง้ จากก าไรสทุธใินสว่นทีเ่สยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20  จ านวน 25,300,000 บาท โดยไดจ้่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้จ านวน 460 ลา้นหุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.055 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.15 ของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในงบการเงนิรวม 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 1,100,000 บาท และงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
เนื่องจาก บรษิทัจ าเป็นต้องส ารองเงนิสดไว้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิและการขยายธุรกจิของ
บรษิทัหลงัสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19  โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date 
for Dividend) ในวนัที ่10 มนีาคม 2566   

 
เงื่อนไขกำรลงคะแนน   วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 35 

 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติังดจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในรปูแบบโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งก าหนดว่า “หา้ม
มใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ” และ
วรรคสองก าหนดว่า “ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตาม
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม” และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดให ้“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน
จากบรษิทัตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา” อยา่งไรกต็าม เนื่องจากบรษิทั ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผูถ้อืหุน้
ในปี 2565 คณะกรรมการจงึเหน็ควรพจิารณาอนุมตั ิงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการทีจ่่าย
ในปี 2566 ซึง่เป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2565 
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เนื่องจากบรษิทั ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผูถ้อืหุน้ในปี 2565 คณะกรรมการจงึ
เห็นควรอนุมตัิ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ซึ่งเป็นโบนัสจากผล
ประกอบการปี 2565 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 22 

 
 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   
 และแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง 
 
 วำระท่ี 7.1   พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง 
    ตำมวำระในครัง้นี้ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัต่อไปอีกวำระ 
    หน่ึง  ได้แก่ 

1.) นายจตุรงค ์ ศรกีลุเรอืงโรจน์ 
2.) นายวบิลูย ์ พจนาลยั 
 
และพิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้ นำงสำวพิชญำ ไพรสณัฑ์วิทย ์เป็นกรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแทนนำยวิเชฐ ตนัติวำนิช ท่ีพ้น
จำกต ำแหน่ง 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่ 4 ขอ้ที ่ 16 
ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสาม และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนี่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปี
ทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่
ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ เขา้เป็นกรรมการอกีกไ็ด ้

ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ซึง่ประกอบดว้ย  

1.) นายจตุรงค ์ ศรกีลุเรอืงโรจน์ 
2.) นายวบิลูย ์ พจนาลยั 

และมกีรรมการอสิระเขา้ใหม ่1 คน ไดแ้ก่ นางสาวพชิญา ไพรสณัฑว์ทิย์ เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ แทนนาย
วเิชฐ ตนัตวิานิช ซึง่ลาออก 
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อยา่งไรกต็ามเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการการกบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้
ให้ความส าคญัแก่ผู้ถือหุ้นในการมสี่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัิที่เหมาะสม  
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและเสนอ
ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไป โดยได้ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถ
เสนอชื่อบุคคลดงักล่าวแก่ทางบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2565 – 20 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อื
หุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  คณะกรรมการบรษิทั  ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาโดยผา่นกระบวน
การกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้
ถอืหุน้ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก ่นายจตุรงค ์ศรกีลุเรอืงโรจน์ และ นายวบิลูย ์
พจนาลยั  กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม ่คอื นางสาวพชิญา ไพร
สณัฑว์ทิย ์ เนื่องจากเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุสมบตัเิหมาะสม ทัง้นี้กระบวนการคดัเลอืกผูด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั ไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบรษิทัตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้ 
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มกนั พจิารณาจากคณุสมบตัเิป็นรายบุคคลอยา่งรอบคอบแลว้ กลา่วคอืกรรมการ ทัง้ 
3 ทา่นทีเ่หน็สมควรเสนอชือ่เป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทั มหาชนจ ากดั 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 
มภีาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล เป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปรง่ใส มคีวามสามารถในการ
แสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ และปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดมา  ส าหรบัประวตัิ
ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัอาย ุ จ านวนหุน้และ
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  คณุวุฒกิารศกึษา ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์การท างาน และประวตักิารเขา้ประชมุ
คณะกรรมการของกรรมการแต่ละทา่นปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 3 และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ ไวเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รายละเอยีดเพือ่การพจิารณา ตามสิง่ทีส่ง่
มาดว้ยล าดบัที ่12 
 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35 

 

  วำระท่ี 7.2 พิจำรณำรบัทรำบกำรแต่งตัง้ นำยวิเชฐ ตนัติวำนิช ซ่ึงลำออกจำก  
    ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
    กรรมกำรบริษทั ด ำรงต ำแหน่งประธำนท่ีปรึกษำบริษทั และอนุมติัแต่งตัง้ 
    นำยพิศิษฐ ์แสง-ชูโต เป็นประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำร 
    ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่5 ขอ้ที ่23 ก าหนดให ้คณะกรรมการเลอืก
กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ นายวเิชฐ ตนัตวิานิช 
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ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระไดข้อลาออกจากต าแหน่ง  เป็นผลให้
ต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระว่างลง    

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เนื่องจากนายวเิชฐ ตนัตวิานิช ไดข้อลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ
บรษิทั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาไตรต่รอง และมมีตอินุมตัิ
แต่งตัง้นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ด ารงต าแหน่งประธานทีป่รกึษาบรษิทั และอนุมตัแิต่งตัง้ นายพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต เป็น
ประธานบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ โดยทัง้สองทา่นเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งด ีทัง้ยงัมี
คณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่5 ขอ้ที ่23 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
เป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการบรษิทั ดงันัน้ วาระนี้จงึไม่ต้องมกีารลงมติจากการประชุมผู้ถือหุน้ เนื่องจากเป็นการ
น าเสนอจากคณะกรรมการ 

 
วำระท่ี 8  พิจำรณำและอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ประจ ำปี 2566 
  
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า หา้มมใิหบ้รษิทัฯ 
จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหแ้กก่รรมการเวน้แต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดให ้“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปู
ของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้จะ
พจิารณา และลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่กไ็ด้”  

คณะกรรมการ ได้เสนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2566 โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัสภาวะ
โดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (คา่เบีย้ประชมุ) ประจ าปี 2566 ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้  

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำเบี้ยประชุมของปี 2565 และ 2566 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมกำร ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2565 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 

1.คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบรษิทั  
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 
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ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมกำร ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2565 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
3. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร    เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ประจ าปี 2566  ในอตัราเดิมเท่าเดิมกบัปี 2565 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้กลัน่กรองและพจิารณาอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมและพจิารณาจากสภาวะเศรษฐกจิและการลดลงของผลก าไรของบรษิทัแลว้ อย่างไรกต็าม ค่าตอบแทน
กรรมการ ยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอตุสาหกรรมเดยีวกนั โดยทีก่รรมการ
ทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัเบี้ยประชุม เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ และใหน้ าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัติ่อไป 
 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน  วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 

 
วำระท่ี 9  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2566 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี ตอ้งมกีารพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี” นัน้  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้จิารณาคดัเลอืกและเสนอการแต่งตัง้ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั  ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 
2560 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย (ใช้ส านักงานสอบบญัชเีดียวกนั) ประจ าปี 2566 เนื่องจาก 
บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั มผีลการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจมาโดยตลอด และเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล รายละเอยีดดงั ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของ
รายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อม  กบัหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี้  (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) จึง
น าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัแิต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีตามรายชือ่ดงันี้ 

1.) นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334 เป็นผูล้งลายมอื
ชือ่ในงบการเงนิของ บรษิทัฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2566
ซึง่เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปีที ่6 และ/หรอื 

2.) นางพรทพิย์ เลิศทนงศกัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 7633 ผู้สอบบญัชีของ
บรษิทัฯ ประจ าปี 2566 ซึง่เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปีที ่6 
และ/หรอื 

3.) นางสาวสนุนัทา ค าสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8207 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2566 ซึง่เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปีที ่1 และ/หรอื 
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4.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9211 ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2566 ซึง่เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปี
ที ่1 

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และลง
นามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว  ในกรณีทีส่อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั เอ
เอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั จดัหาผูส้อบ บญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั แทนได้ โดยมขีอ้มลู
ส านกังานสอบบญัช ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

นอกจากนี้ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าวไมม่คีวามสมัพนัธ์
และ/หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัยอ่ย/ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด จงึเสนอขอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัผิูต้รวจสอบบญัชจีากบรษิทั เอเอสท ี
มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2566 เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ มี
มาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ทัง้นี้ มคี่าตอบแทนในการสอบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 
ดว้ย คา่ตอบแทนในการสอบบญัช ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 2,148,000 บาท ซึง่เป็นอตัราคงเดมิเทยีบกบัปี 2565  

ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึเสนอขอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชดีงักล่าว รวมเป็นจ านวนเงนิ 2,148,000 บาท 

 บริษทั  บริกำร  2566 
(ปีท่ีเสนอ) 

2565 
(ปีท่ีผ่ำนมำ) 

กำร
เปล่ียนแปลง 

บมจ. ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้  สอบบญัชปีระจ าปี  370,000      370,000  0% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
264,000      264,000  0% 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี  1,000,000      1,000,000  0% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
264,000      264,000  0% 

บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี  150,000      150,000  0% 
บรษิทั คอนส ์อนิโน จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี 100,000 100,000 0%  

รวม 2,148,000 2,148,000 (0%) 
** ไมร่วมถงึคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างการใหบ้รกิารแกบ่รษิทั (Out of Pocket Expense) เชน่ คา่เดนิทาง
ในประเทศ ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวตอ้งไม่เกนิ
รอ้ยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีและไมม่คีา่ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ใดนอกเหนือจากนี้ 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เหน็ควรอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีคอื  
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1) นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334  
2) นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7633 
3) นางสาวสนุนัทา   ค าสขุ              ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8207 
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9211 

   ในนาม บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัผูส้อบบญัชตีัง้แต่ปี 2560 เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 
2566  ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย นับเป็นปีที ่6 เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ  สภาวิชาชีพบัญชี  และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะก ากบัดูแลใหก้าร
จดัท างบการเงนิสามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดเวลา  โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงนิ 2,148,000 
บาท ซึง่เป็นอตัราคงเดมิเมือ่เทยีบกบัปี 2565  จงึเหน็ควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัติ่อไป 

เงื่อนไขกำรลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 35 

 

วำระท่ี 10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

วาระนี้ก าหนดไวเ้พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัและ/หรอืเพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยั
ต่างๆ (ถา้ม)ี ดงันัน้จะไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตั ิและไมม่กีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้ 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสาร ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีป่ระชุม ตัง้แต่เวลา 
12.00 น. เป็นตน้ไป และบรษิทัฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ ดงัปรากฏในสิง่ทีส่ง่
มา ดว้ยล าดบัที ่10 

จึงใคร่ขอเรยีนเชญิผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ในวนัศุกร์ ที่ 7 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม แพลตตนิัม่ ชัน้ 3 โรงแรม แกรนด์ บางกอก ฟอรจ์ูน กรุงเทพ เลขที ่
1 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะใหผู้อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุม

แทนตามหนังสอืมอบฉันทะ ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 5) อนึ่งเพื่อความสะดวก บรษิทัฯ ขอแนะน า
ใหใ้ชต้ามแบบ ข ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะไวค้อ่นขา้งละเอยีดชดัเจน โดยทา่นอาจจะมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรอืบุคคลใด บุคคลหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูร้บัมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเ้ขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทา่นอาจแสดงความประสงคท์ีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเหน็ดว้ย ไมเ่หน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีงไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉันทะของท่านออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์
ของทา่นกไ็ด ้ 
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นอกจากนัน้บรษิทัฯ ได้จดัใหม้หีนังสอืมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทัว่ไปไม่ซบัซ้อนและหนังสอืมอบ
ฉันทะแบบ ค ซึง่เป็นแบบทีเ่ฉพาะใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีน ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้กัษาและดูแลหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพ์ขอ้มูลมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม  ซึ่งท่านสามารถ download 
เอกสารมอบฉนัทะแบบ ก และ ค ไดจ้ากเวบ็ไซทข์องบรษิทั (www.thaienger.com) 

กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการมอบฉันทะโดย
ขอ้มูลกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 (สิง่ทีส่่งมา ด้วย
ล าดบัที ่11) 

บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าบรษิทัฯ มกีรรมการอสิระทีส่ามารถรบัมอบฉนัทะจากทา่นได ้ดงันี้ 
(1) นายพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต อาย ุ51 ปี  

กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
343 ม.นครนิทรก์ารเ์ดน้  ถ.รม่เกลา้  แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบงั กทม. 10520       

(2) พล.ต.ต.พทิกัษ์ อทุยัธรรม อาย ุ50  ปี  
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

     88 หมู ่4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130 
ให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการรายนามขา้งต้นไม่มสี่วนได้เสยีในการ

ประชมุเวน้แต่วาระพจิารณาอนุมตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงั  

 นางทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิทั ทีอ่ยู ่เลขที ่88 หมู่ที ่4 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130 
หรอืไปรษณียต์อบรบั หรอื tatdao@thaienger.com  ภายในวนัที ่05 เมษายน 2566 

 โดยบรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้กผู่ร้บัมอบฉนัทะ ทีม่า
ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ดว้ย 

 นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถสง่ค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 โดยแจง้
รายละเอยีดของผูถ้อืหุน้ อนัประกอบดว้ย ชือ่-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์ อเีมล ์ ค าถามและวาระทีต่อ้งการจะสง่
ค าถาม โดยสามารถสง่ค าถามล่วงหน้าได ้ภายในวนัที ่05 เมษายน 2566 (วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเอกสาร) มายงั  

 นางทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิทั ทีอ่ยู ่เลขที ่88 หมู่ที ่4 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130 
หรอืไปรษณียต์อบรบั หรอื tatdao@thaienger.com 

อนึ่ง บรษิทัฯ ได้จดัท ารายละเอยีด ขอ้เทจ็จรงิ และเหตุผล เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมตัวิาระต่างๆ 
ขา้งตน้ ส าหรบัรายงานประจ าปี 2564 (One Report) บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรือ QR Code ที่
ได้จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ (สิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2) ทัง้นี้รายละเอยีดการใช ้QR 
Code ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่13 โดยหากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์จะขอรบัรายงานประจ าปีใน
รูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์โปรดกรอก แบบฟอร์มขอรบัรายงานประจ าปีในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์(สิง่ทีส่่งมาด้วย
ล าดับที่ 7) ส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทาง  ไปรษณีย์ หรือส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (อีเมล์) 
tatdao@thaienger.com   หรอืทางโทรสาร หมายเลข 028867609 

mailto:tatdao@thaienger.com
mailto:tatdao@thaienger.com
mailto:tatdao@thaienger.com
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 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 
ในวนัศุกรท์ี ่10 มนีาคม 2566 (Record date) และไดแ้นบแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมมาตามเอกสารแนบล าดบัที ่15 
แลว้ 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

             ขอแสดงความนบัถอื   

             

         (นายจตุรงค ์ ศรกีลุเรอืงโรจน์) 

            ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

          โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

หมายเหต ุ  

บริษัทขอเรยีนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของช าร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เขา้ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง
รวมทัง้การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 คร้ังน้ี เนื่องจากบรษิัทประสงค์ใหผู้้ถอืหุน้เขา้ร่วมประชุม และมสี่วนร่วม
ตดัสนิใจในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม โดยไม่น าเรื่องของทีร่ะลกึ/ของช าร่วยมาเป็นปัจจยัในการ
เขา้ร่วมประชุม 

บรษิทัจะด าเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 เป็นภาษาไทย โดยไม่ไดจ้ดัใหม้ผีูแ้ปลเป็นภาษาอื่นๆ 

 

   

 


