
บรษัิท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 88 หมูท่ี่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ีประเทศไทย 
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ท่ี TIGER 013/2563 
วนัที ่11 พฤษภาคม 2563 

 

เรือ่ง การก าหนดวนัประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ดว้ยบรษิทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทัฯ หรอื Tiger”) ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ใหม่ ซึ่งเลื่อนจากก าหนดการเดมิ วนัทึ่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยมรีายละเอยีดมติที่
ส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. ก าหนดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบรษิัท ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 
16.00 น. หอ้งประชุม บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่88 หมู่ 4 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 
32 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
 

2. ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563 ในวนัที ่26 พฤษภาคม 2563   
 

3. ก าหนดระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2563  
 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ของบริษัทฯ ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน 2562 

ความเหน็คณะกรรมการ  รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึขึน้โดยถกูตอ้งสมบรูณ์และครบถว้น และเหน็ควร
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่
5 เมษายน 2562 รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่
1/2562  
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วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเหน็ควรรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 

และเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ  
 
วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจดัสรรก าไรตามกฎหมาย ของปี 

2562 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อ

รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ และการจดัสรรรก าไรตามกฎหมายของปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

1. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั รายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 คณะกรรมการไดม้มีตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จ านวน 1 ครัง้ จากก าไรสทุธใินสว่นทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบั
ปี 2562 จ านวน 82,800,000 บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 460 ล้านหุ้น ใน
อตัราหุน้ละ 0.18 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 104 ของก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในงบการเงนิ
รวม และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในครัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลระหว่างกาล (Record Date 
for Dividend) ในวนัที ่09 มนีาคม 2563  และไดด้ าเนินจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่24 เมษายน 2563 ทัง้นี้จะไมม่กีารเสนอจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2562 เพิม่เตมิอกี  

2. ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า
บรษิทัจะต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อย
กว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีนและทนุส ารองนี้ 

ดว้ยบรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิเฉพาะ
กจิการจ านวน 37.61ลา้นบาท คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมายประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 2.0 ลา้นบาท 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติังบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และรบัทราบรายงานของผู้สอบ
บญัชี 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของ
บรษิัทฯ สิ้นสุด  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  ของบรษิัทฯ  ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จงึเหน็ควรเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณางบการเงนิประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ  
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการพจิารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีหง่
บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ในปี 2562  

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการทีจ่่ายในปี 2563 ซึ่ง

เป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยก าหนดอตัราเงนิโบนัสเท่ากบัรอ้ยละ 0.5 
ของเงนิปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2562 แต่ไม่เกิน 350,000 บาท โดยเฉลี่ยให้
กรรมการทกุทา่น โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 นายวเิชฐ     ตนัตวิานิช   ประธานกรรมการ   จ านวน 150,000 บาท 

 นายพศิษิฐ ์   แสง-ชโูต กรรมการอสิระ  จ านวน 100,000 บาท 

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

ทัง้นี้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ได้รบัโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รบัค่าตอบแทน
รายเดอืนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
วาระท่ี 7.1 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้น้ี กลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ได้แก่ 
 

1.) นายจตรุงค ์ศรีกลุเรืองโรจน์  
2.) นายวิบลูย ์พจนาลยั 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิัท  ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี ได้พิจารณาโดยผ่าน

กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการ
แลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายจตุรงค ์ศรกีลุเรอืงโรจน์ และนายวบิูลย์ พจนาลยั กลบั
เขา้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
และมคีุณสมบตัิเหมาะสม ทัง้นี้กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหา
กรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาจากคุณสมบัติเป็น
รายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทัง้ 2 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อ
เลือกกลับ เข้ามา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชนจ ากดั 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มภีาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล 
เป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปรง่ใส มคีวามสามารถในการแสดง
ความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ และปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอยา่งดี
ตลอดมา  ส าหรบัประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัอายุ  จ านวนหุน้และสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างาน และประวัติการเข้า
ประชุมคณะกรรมการของกรรมการ ได้อยู่ในเอกสารแนบส าหรบัการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปีแลว้ 
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วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2563 และ 2562 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการ ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562  
(ปีท่ีผ่านมา) 

1.ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการบริษทั  
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 
ครัง้ 

17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

2. ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 
ครัง้ 

17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 
ครัง้ 

17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไมม่สีทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ใหแ้กก่รรมการนอกจากคา่ตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้  

ความเห็นคณะกรรมการ   เหน็ควรอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ประจ าปี 
2563  ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2562 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด 
(Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บรหิารจะไม่ได้รบั
เบีย้ประชมุ เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ และใหน้ าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัติ่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



บรษัิท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 88 หมูท่ี่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ีประเทศไทย 

 

หน้า  6 จาก 7 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2563 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2563 และ 2562 
 

บริษทั  บริการ  2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

2562 
(ปีท่ีผ่านมา) 

การ
เปล่ียนแปลง 

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 ทจี ีแมค็ จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี  200,000      200,000  0% 

 รวม 2,248,000 2,148,000 4.66% 
** ไมร่วมถงึคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างการใหบ้รกิารแกบ่รษิทั (Out of Pocket Expense) เชน่ คา่เดนิทาง
ในประเทศ ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวตอ้งไม่เกนิ
รอ้ยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีและไมม่คีา่ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ใดนอกเหนือจากนี้ 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 คอื นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4334 และ นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ ์ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุญาต เลขที่ 7633  ในนาม บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 
2563  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 3 เนื่ องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มี
มาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีณุสมบตัคิรบถว้น
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  สภาวิชาชีพบัญชี  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะก ากบัดูแลใหก้ารจดัท า
งบการเงนิสามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดเวลา  โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็น
จ านวนเงนิ 2,248,000 บาท  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.66 จากปี 2562 และให้น าเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัติ่อไป 

 
 



บรษัิท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 88 หมูท่ี่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ีประเทศไทย 
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วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
บรษิทัฯ ไดน้ าเอกสารฉบบันี้ ซึง่เป็นมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่งการก าหนดวนัประชมุ และระเบยีบ

วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัในหวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธเ์รยีบรอ้ยแลว้ โดยหนงัสอื
บอกกล่าวเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563จะเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.thaienger.com  
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้/นกัลงทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูไดต้ัง้แต่วนัศกุรท์ี ่ 22 พฤษภาคม 2563 และบรษิทัจะน าสง่หนงัสอื
บอกกล่าวเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 2563 ทางไปรษณีย ์ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ตาม
กฎหมายต่อไป ส าหรบัรายงานประจ าปี 2562 ผูถ้อืหุน้สามารถดขูอ้มลูโดยสแกนควิอารโ์คด้ทีส่ง่มาพรอ้มกบั
หนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 
บรษิ้ทฯ ใหค้วามส าคญั รวมถงึมคีวามห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ และผูท้ีม่สี่วนร่วมในการ
ประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้า
ประชุมแทน รวมถงึบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดแนวทางและจดัเตรยีมมาตรการส าหรบัจดัประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาด รวมทัง้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แนวทาง และค าแนะน าทีท่างการ และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งก าหนด โดยจะแจง้แนวทางและมาตรการส าหรบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวพรอ้มหนังสอืบอกกล่าว
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป  

กรณีที่มขีอ้สอบถามกรุณาติดต่อทางอเีมล์ tatdao@thaienger.com หรอืหากไม่สะดวกติดต่อให้ติดต่อ
เลขานุการบรษิทัไดท้ี ่02-886-7608 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
( ทศัน์ดาว ชมเชย ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 
\ 

http://www.thaienger.com/

