
 
 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 

ในวนัศุกรท์ี ่5 เมษายน 2562 เวลา  10.00 นาฬกิา 
 

ณ หอ้งรชัวภิา ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 
247 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

 
เร่ิมลงทะเบียน 08.30 นาฬิกา 

 
เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะมารว่มประชุม  

โปรดน าหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดงเพือ่ยนืยนัตนในการเขา้รว่มประชุม 
 

 

  
งดแจกของทีร่ะลกึ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน 

ไดแ้จง้ไว ้อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกทา่น 



บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที ่88 หมู่ที ่4 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ีประเทศไทย 
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เลขที ่ TIGER 007/2562 

วนัที ่11 มนีาคม 2562 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
เรียน ผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  

(1) ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2561 
(2) รายงานประจ าปี 2561 (สามารถดาวน์โหลดโดยการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code)) 
(3) ขอ้มลูผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
(4) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข  (แบบ ก และ ค สามารถดาวน์โหลด ไดใ้น website ของบรษิทัฯ ) 
(5) เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อลงทะเบยีนและ

ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(6) ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม 
(7) ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
(8) รายชื่อและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระ 
(9) นิยามกรรมการอสิระ 
(10) แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

 
โดยหนังสอืฉบบันี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท ไทย อิงเกอร ์ 

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จะจดัใหม้ขีึน้ในวนัศุกรท์ี ่5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรชัวภิา ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยา
ปารค์247 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
เงื่อนไขการลงคะแนน  วาระนี้ไม่ตอ้งมกีารลงมต ิเนื่องจากเป็นการแจง้ใหท้ราบจากประธาน 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 

กนัยายน 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ของบรษิัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2561
พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ http://www.thaienger.com ของบรษิทัฯ แลว้ โดยส าเนารายงานการประชุมตามทีแ่นบมา
พรอ้มนี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1) 

ความเหน็คณะกรรมการ  รายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทกึขึน้โดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเหน็ควรรบัรอง
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2561  

เงื่อนไขการลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

http://www.thaienger.com/
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วาระท่ี 3 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบ
ปี 2561 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้รบัทราบ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม  

เงื่อนไขการลงคะแนน   วาระนี้ไม่ตอ้งมกีารลงมต ิเนื่องจากเป็นการน าเสนอจากคณะกรรมการ 

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัท างบแสดง
ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 ทีไ่ดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ 
สิน้สดุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ของบรษิทัฯ  ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จงึ
เหน็ควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ  ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ในปี 2561  

รายการ ปี 2561 (หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

รวมสนิทรพัย ์ 722,597,931 627,281,268 
รวมหนี้สนิ 104,722,297 744,774 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 617,875,634 626,536,494 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 722,597,931 627,281,268 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินการ 780,458,324 138,231,477 
ก าไรจากส่วนงานท่ีด ารงอยู ่ 82,700,861 134,328,393 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 89,767,583 134,328,393 
ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)  0.25   0.37  
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โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให ้            
แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) ทัง้นี้ ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา           
และอนุมตัต่ิอไป 
เงื่อนไขการลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ก าหนดใหจ้่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ  ตามที่บรษิัท
ก าหนด ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ และค านึงถงึโครงสรา้งและสถานะการเงนิ แผนการลงทุน  โดยบรษิทัฯ ไม่ไดก้ าหนดสดัส่วนคงทีไ่วส้ าหรบั
การจ่ายเงนิปนัผล  ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิัทฯ  มกี าไรสุทธหิลงัเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลในงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน  
134,328,393 บาท โดย หกัไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 6,800,000 บาท และจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธิ
ในสว่นทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 46,000,000 บาท 
ซึง่เมื่อรวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดป้ระกาศจ่ายระหว่างปี 2561 จ านวน 109,000,000 บาท รวม
เป็นเงนิปนัผลจ่ายส ารบัปี 2561 จ านวน 155,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 115 ของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ  

งบเฉพาะกิจการ ล้านบาท หมายเหต ุ
ก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,333,012  

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2561 134,328,393  

หกั ส่วนท่ีจดัสรรเป็นส ารองตามกฏหมายปี 2561 (6,800,000) เงินส ารองตามกฎหมาย
ท่ีเสนอขอให้อนุมติั 

บวก รายไดเ้งนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อยในเดอืน ก.พ. 2562 36,000,000  

ก าไรสะสมสว่นทีจ่่ายปนัผลได ้ 164,861,405  

จ่ายปนัผลประจ าปี 2561 155,000,000  

หกั สว่นทีจ่่ายไปแลว้ในรปูแบบของเงนิปนัผลระหว่างกาล (109,000,000)  

เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ ก าหนดจ่ายในเดือน เม.ย. 62 46,000,000 
เงินปันผลท่ีขออนุมติัใน

ครัง้น้ี 
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (หุ้น) 460,000,0000 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.10 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 6,800,000 บาท และจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธใินส่วนทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 
20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 46,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลที่
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศจ่ายระหว่างปี 2561 จ านวน 109,000,000 บาท รวมเป็นเงินปนัผลจ่ายส ารบัปี 2561 
จ านวน 155,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 115 ของก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปนัผลในครัง้น้ี เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date for Dividend) ในวนัที ่
12 มนีาคม 2562  และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2562 ทัง้น้ี สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เงื่อนไขการลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6        พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนสักรรมการประจ าปี 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งก าหนดว่า “หา้มมใิห้
บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั” และวรรคสองก าหนด
ว่า “ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม” และตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดให ้“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะ
พจิารณา” ซึง่คณะกรรมการไดเ้สนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการทีจ่่ายในปี 2562 
ซึง่เป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2561 โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความ
เหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึเสนอให้ ก าหนดอตัราเงนิโบนัสเท่ากบัรอ้ยละ 
0.5 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2561 แต่ไม่เกนิ 350,000 บาท โดยเฉลีย่ใหก้รรมการทุกท่านทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารที่
ไดร้บัผลตอบแทนรายเดอืนมจี านวน 3 ท่าน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 นายวเิชฐ   ตนัตวิานิช   ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ   จ านวน 150,000 บาท 

 นายผล อนุวตัรนิตกิาร  กรรมการอสิระ   จ านวน 100,000 บาท 

 นายพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต  กรรมการอสิระ   จ านวน 100,000 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการทีจ่่ายในปี 2561 ซึง่เป็นโบนัส
จากผลประกอบการปี 2561 โดยทีก่รรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัโบนัสกรรมการ เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน
ในฐานะผูบ้รหิารแลว้ และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัต่ิอไป 

เงื่อนไขการลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

วาระที ่7.1 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ์ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

วาระที ่7.2 พจิารณาอนุมตัิ พล.ต.ต. พิทกัษ์ อุทยัธรรม เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัแทนนายผล อนุวตัรนิตกิาร ทีพ่น้จากต าแหน่ง   

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่4 ขอ้ที ่16 ก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ ์
และ นายผล อนุวตัรนิตกิาร ทีป่ระชุมคณะกรรมการเสนอให ้แต่งตัง้ นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ ์กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่งและเสนอ 
ใหแ้ต่งตัง้ พล.ต.ต. พทิกัษ์ อุทยัธรรม เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแทนนายผล อนุวตัรนิตกิาร ทีพ่น้
จากต าแหน่ง   
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ได้พจิารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้ และเหน็ว่ากรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อ  มี
คุณสมบตัเิหมาะสม  เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระได้แก่ นายกติติ ดุษฏพีฤฒพินัธุ ์กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่งและเสนอใหแ้ต่งตัง้ พล.ต.ต. พทิกัษ์ อุทยัธรรม เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัแทนนายผล อนุวตัรนิตกิาร ทีพ่น้จากต าแหน่งโดยทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตั ิมหาชน
จ ากดั  2535  และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้ว่าผูถู้กเสนอ
ชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง  ส าหรบัประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั
อายุ  จ านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั  คุณวุฒกิารศกึษา ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์การท างาน และประวตัิ
การเขา้ประชุมคณะกรรมการของกรรมการ แต่ละท่านปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนิยาม
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ไวเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายละเอยีดเพื่อการพจิารณา ตามสิง่ที่
สง่มาดว้ยล าดบัที ่10 

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8  พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 
  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดให้ “กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจาก
บรษิทัตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา” ซึง่คณะกรรมการ ไดเ้สนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 
2562 โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจ าปี 2562 ดัง
รายละเอยีดต่อไปนี้  

ตารางเปรียบเทียบค่าเบีย้ประชุมของปี 2561 และ 2562 
ค่าตอบแทนเบี้ยประชมุกรรมการ ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (ปีท่ีผา่นมา) 

1.ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการบรษิทั  
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
15,000 
10,000 

2. ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
15,000 
10,000 

3. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
15,000 
10,000 

 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ประจ าปี 2562  ซึ่ง
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2561 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
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โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บรหิารจะไม่ได้รบัเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะผู้บรหิารแล้ว และให้
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัต่ิอไป 

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 9 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2562 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 35 ทีร่ะบุไวว้่า “ ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ตอ้งมี
การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี นัน้  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกและ
เสนอการแต่งตัง้ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั คอื   นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก และ นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์เป็น
ผูส้อบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจในการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองงบการเงนิดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั และผูส้อบบญัชทีี่ได้รบัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละ/หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิัทย่อย/ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใดเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2562 เนื่องจากเป็นผูม้คีวาม
เชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีวม
เป็นจ านวนเงิน  2,048,000 บาท ทัง้นี้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสยีกบับริษัท/ 
บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บริษทั  บริการ  2561 2562 การ
เปล่ียนแปลง 

บมจ. ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้  สอบบญัชปีระจ าปี    330,000    330,000  0% 
  สอบทานงบการเงนิระหว่างกาล   264,000    264,000  0% 
บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี    880,000    940,000  7% 
  สอบทานงบการเงนิระหว่างกาล   264,000    264,000  0% 
บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี    110,000    150,000  36% 
บรษิทั ไทย องิเกอร ์แมค จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี    200,000    200,000  0% 

 รวม 2,048,000 2,148,000 5% 
 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2560 คอื นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก และ 
นางพรทพิย์ เลศิทนงศกัดิ ์ แห่ง บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2562  ของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชี่ยวชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  สภาวชิาชพีบญัชี และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดูแลให้การจดัท างบการเงินสามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดเวลา  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงนิ 2,048,000 บาท และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัต่ิอไป 

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 



บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที ่88 หมู่ที ่4 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ีประเทศไทย 

หน้า  7 จาก 7 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

จงึใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562ในวนัศุกร์ที่ 5 เมษายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 08.30 น. เป็นต้น
ไป 

อน่ึง เพื่อความสะดวกหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมา (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ บรษิัทฯ ขอเรยีนว่าบรษิทัฯ มกีรรมการอสิระทีส่ามารถรบั
มอบฉนัทะจากท่านได ้ดงันี้ 

(1) นายวเิชฐ  ตนัตวิานิช อายุ 58 ปี  
ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
326/1 ซอยเฉลมิสขุ ถนนรชัดาภเิษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(2) นายพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต  อายุ 47  ปี  
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
343 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านซึง่กรรมการรายนามขา้งต้นไม่มสี่วนไดเ้สยีในการประชุมเวน้แต่
วาระพจิารณาอนุมตัจิ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนด
รายการต่างๆทีจ่ะมอบฉนัทะแบบละเอยีดชดัเจนมายงัท่านดว้ย โดยท่านผูถ้อืหุน้โปรดกรอกรายละเอยีดลงในช่องว่างของผู้
ทีท่่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงคะแนนแทนและลงนามผูม้อบฉันทะโดยในกรณีที่มอบฉันทะ
ท่านอาจแสดงความประสงค์ทีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงไว้ในหนังสอื
มอบฉนัทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะของท่านออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านกไ็ดน้อกจากนัน้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก ซึง่เป็นแบบทัว่ไปไม่ซบัซอ้นและหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค ซึง่เป็นแบบทีเ่ฉพาะใชเ้ฉพาะกรณีผู้
ถอืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้กัษาและดแูลหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพข์อ้มูลมา
ใชไ้ดต้ามความเหมาะสมในกรณีทีท่่านมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดงักล่าวขา้งต้นเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงคะแนนแทน  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัฯ ส านักงานเลขานุการบรษิทั ที่อยู่ 
เลขที ่88 หมู่ที ่4 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ีภายในวนัที ่2 เมษายน 2562 โดยบรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใน
การปิดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีดว้ย 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ 

 ขอแสดงความนับถอื 

  
 

 
 ( ทศัน์ดาว ชมเชย ) 

 เลขานุการคณะกรรมการ 


