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ท่ี TIGER 002/2563 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 

 

เรื่อง การก าหนดวนัประชุม ระเบยีบวาระการประชุมส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิ
ปนัผลส าหรบัผลประกอบการปี 2562  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยบรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทัฯ หรอื Tiger”) ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้
ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 17.00 ไดม้มีตทิีส่ าคญัดงัต่อไปนี้  

1. ก าหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั ในวนัที ่7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. หอ้งรชั
วภิา ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 247 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

2. ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563 และ สทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่09 มนีาคม 
2563  โดยก าหนดวนัจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2563 ทัง้น้ี สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมี
ความไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนุมติัจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

3. ก าหนดระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2563  
 

วาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ของบริษัทฯ ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 5 
เมษายน 2562 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทกึขึน้โดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเหน็ควรรบัรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 
2562 รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562  

 
วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 

 
ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 และเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้รบัทราบ  
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ 
สิน้สดุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ของบรษิทัฯ  ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลง
นามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จงึเหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ  ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์
จ ากดั ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562  

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ความเหน็คณะกรรมการ  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าบริษัท

จะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
ห้าของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีนและทุนส ารองนี้ 

 ดว้ยบรษิัทมกี าไรสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
จ านวน 37.61ล้านบาท เหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 เป็น
จ านวนเงนิ 2.0 ลา้นบาท 

ด้วยบริษัทมีก าไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จ านวน 
19,861,405 บาท และก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2562 จ านวน 37 ,613,850 บาท หกัด้วยก าไร
สะสมสว่นทีถู่กจดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,000,000 ลา้นบาท และเงนิปนัผลที่
จ่ายในปี 2562 จ านวน 46,000,000 บาทและเมื่อรวมกบัรายไดเ้งนิปนัผลรบัทีป่ระกาศจ่าย
โดยบรษิัทย่อยในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 74,000,000 บาท บริษัทจึงมกี าไร
สะสมส่วนที่สามารถจ่ายเงินปนัผลได้จ านวน 83,475,255 บาท จึงเห็นควรอนุมัติการ
จ่ายเงนิปนัผลส าหรบัปี 2562 จ านวน 82,800,000 บาท โดยมกี าหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน 460 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 104 ของก าไรสุทธขิอง
บรษิทัฯในงบการเงนิรวม และการจ่ายเงนิปนัผลในครัง้น้ี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผลของบรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date for 
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Dividend) ในวนัที ่09 มนีาคม 2563  และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 
2563 ทัง้น้ี สทิธิในการรบัเงินปนัผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการประจ าปี 2562 
ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนสักรรมการทีจ่่ายในปี 2563 ซึง่เป็นโบนัส

จากผลประกอบการปี 2562 โดยก าหนดอตัราเงนิโบนัสเท่ากบัรอ้ยละ 0.5 ของเงนิปนัผลที่
จ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2562 แต่ไม่เกนิ 350,000 บาท โดยเฉลีย่ใหก้รรมการทุกท่าน โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

 นายวเิชฐ   ตนัตวิานิช   ประธานกรรมการ   จ านวน 150,000 บาท 

 นายพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต  กรรมการอสิระ  จ านวน 100,000 บาท 

 พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม กรรมการอสิระ  จ านวน 100,000 บาท 
 

ทัง้นี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รบัโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รบัค่าตอบแทนราย
เดอืนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

วาระท่ี 7.1 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้น้ี กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ได้แก่ 

1.) นายจตรุงค ์ศรีกลุเรอืงโรจน์  
2.) นายวิบลูย ์พจนาลยั 

 
ความเหน็คณะกรรมการ   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่17 ก าหนดว่า ใน 

การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดย 
จ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกเขา้
รบัต าแหน่งไดอ้กี  

อย่างไรกต็ามเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการการกบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผู้
ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความส าคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัิที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้
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ถอืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไป โดยไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถ

เสนอชื่อบุคคลดงักล่าวแก่ทางบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 – 06 มกราคม 
2563 ปรากฏว่า ไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท
เพิม่เตมิ 

คณะกรรมการบรษิทั  ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้เหน็สมควรเสนอ
ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ 
นายจตุรงค ์ศรกีุลเรอืงโรจน์ และนายวบิลูย ์พจนาลยั กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไปอกี
วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม  ทัง้นี้
กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบรษิัทได้
ร่วมกนั พจิารณาจากคุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแลว้ กล่าวคอืกรรมการ ทัง้ 2 
ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับเข้ามา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตับิรษิทั มหาชนจ ากดั 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ที่
กวา้งไกล เป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส มคีวามสามารถในการ
แสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอย่างดี
ตลอดมา  ส าหรบัประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั
ฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกบัอายุ  จ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท  คุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างาน และประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการของกรรมการ ไดอ้ยู่ในเอกสารแนบส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
แลว้ 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
ตารางเปรียบเทียบค่าเบีย้ประชุมของปี 2563 และ 2562 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชมุกรรมการ ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562  
(ปีท่ีผา่นมา) 

1.ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษทั  
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชมุ 1 ครัง้ ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
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ค่าตอบแทนเบี้ยประชมุกรรมการ ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562  
(ปีท่ีผา่นมา) 

    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

17,325 
11,550 

16,500 
11,000 

3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่นๆ ใหแ้ก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นค่าเบีย้ประชุมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ประจ าปี 2563  ซึง่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) 
และอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บรหิารจะไม่ได้รบัเบี้ยประชุม เนื่องจาก
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาและอนุมตัต่ิอไป 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2563 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2563 และ 2562 
บริษทั บริการ  2563 

(ปีท่ีเสนอ) 
2562 

(ปีท่ีผา่นมา) 
การเปล่ียนแปลง 

บมจ. ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้  สอบบญัชปีระจ าปี  370,000     330,000  12.12% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
264,000      264,000  0% 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี  1,000,000     940,000  6.38% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
264,000     264,000  0% 

บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี  150,000      150,000  0% 
บรษิทั ไทย องิเกอร ์แมค จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี  200,000      200,000  0% 
   รวม 2,248,000 2,148,000 4.66% 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2560 คอื นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก และ 

นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์ แห่ง บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563  
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  สภา
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วิชาชีพบัญชี และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้การจัดท างบการเงินสามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงนิ 2,248,000 บาท และให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัต่ิอไป  

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และระเบยีบวาระการประชุม
ดงักล่าวใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเวบ็ไซต ์http://www.thaienger.com ทัง้นี้กรณีทีม่ขีอ้สอบถามกรุณาตดิต่อทาง
อเีมล ์tatdao@thaienger.com หรอืหากไม่สะดวกตดิต่อใหต้ดิต่อเลขานุการบรษิทัไดท้ี่ 02-886-7608 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
( ทศัน์ดาว ชมเชย ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 

http://www.thaienger.com/

