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ที่ ZIGA 003/2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติเกี่ยวกับการ

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ ว
2. มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรจากผลประกอบการปี 2560 จานวน 561,000 บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 67,600,000 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่
12 มีนาคม 2561 (Record Date)และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
3. มีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายไพบู
้
ล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3760
หรื อ นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4095 แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
4. มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท สาหรับปี 2561 โดยให้ จ่ายในรู ปของเบี ้ยประชุม
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าเบี ้ยประชุม
1.ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3.ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ประธาน
15,500 บาท/คน/ครัง้
12,500 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการ
13,000 บาท/คน/ครัง้
11,000 บาท/คน/ครัง้
5,000 บาท/คน/ครัง้

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ น
5. มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
กรรมการอิสระ
(2) นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ

กรรมการ

(3) นางมณฑา ทัสฐาน

กรรมการ

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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6. มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 24 ของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอใ ห้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่
จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทังนี
้ ้ หากจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นันจะต้
้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช่จ่ายที่ เกิดจากการ
จัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
7. มีมติอนุมตั ิให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การค้ าเดอะไบรท์ เลขที่
15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวง ท่าข้ าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี สาหรับปี 2560
พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิ นกาไรส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปั นผล สาหรั บผลการ
ดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

8. มีมติอนุมตั ิกาหนดให้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และมี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง )
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

