
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ 10290 

โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 

ที่ ZIGA 003/2561 

26 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเก่ียวกบัการ

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว 

2. มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลประกอบการปี 2560 จ านวน 561,000 บาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 67,600,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 
12 มีนาคม 2561 (Record Date)และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผล
ดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

3. มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายไพบลู  ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 หรือนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3760 
หรือ นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 4095 แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,450,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

4. มีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ส าหรับปี  2561  โดยให้จ่ายในรูปของเบีย้ประชมุ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
คา่เบีย้ประชมุ ประธาน กรรมการ 
1.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 15,500 บาท/คน/ครัง้ 13,000 บาท/คน/ครัง้ 
2.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท/คน/ครัง้ 11,000 บาท/คน/ครัง้ 
3.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  10,000 บาท/คน/ครัง้  5,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

   หมายเหต ุ: 1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น 

5. มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  กรรมการอิสระ 

(2) นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการ 

(3)  นางมณฑา   ทสัฐาน  กรรมการ 
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6. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ 24 ของบริษัท เป็นดงันี ้

ข้อบังคับเดิม 

ข้อ 24.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชี 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 24.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชี 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ
ตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จ่ายที่ เกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

7. มีมติอนมุตัิให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30  น.  ณ  ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ เลขที่ 
15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวง ทา่ข้าม เขต บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2560  
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ

ด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2561  
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

8. มีมติอนมุตัิก าหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และมี
สทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                             (นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ) 

                                                              บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 


