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หนังสือเชิญประชุม 2561

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่แนบมาด้วย 2 

เพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ดงักลา่ว บริษัทได้มีการลงทุนซือ้ที่ดินและสร้างโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มก าลงัการ
ผลติ โดยคณะกรรมการของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ
อนมุติังบประมาณส าหรับซือ้ที่ดิน สร้างโรงงานและซือ้เคร่ืองจกัรไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยเป็นการซือ้ที่ดินจ านวน 5 แปลง พืน้ที่
จ านวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา มูลค่า 202,325,025.00 บาท และลงทุนก่อสร้างโรงงานและระบบงานต่างๆ มูลค่าไม่เกิน 
170,000,000 บาท และซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ไมเ่กิน  108,000,000 บาท รายละเอียดของการลงทนุเป็นดงันี ้

No. รายการ 
งบประมาณ ใช้ไป 

ความคืบหน้า 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

1 ที่ดิน  202.3  202.3 จ่ายช าระมดัจ าคา่ที่ดินแล้วจ านวน 2 งวด 
        สว่นท่ีเหลอืเป็นอีกจ านวนเงิน 161.9 ล้านบาท 
        จะช าระ ณ วนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิ 

2 โรงงานและงานระบบตา่งๆ 170.0  6.4  อยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง คาดวา่ 
        จะสร้างเสร็จภายในเดอืน 6/2561 
3 เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 108.0  35.2  จดัซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์แล้วเป็นจ านวนเงิน 

        35.2 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายจดัซือ้ของ
บริษัท 

รวมทัง้สิน้ 480.3      
 

โดยโครงการนีค้าดวา่จะเร่ิมใช้งานได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2561 หากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มก าลงัการผลติเป็น 79,000 ตนั 

ส าหรับ I-retail บริษัทมีแผนที่จะพฒันาการขายให้กบัธุรกิจสถานป๊ัีมน า้มนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2560 และแผนการด าเนินธุรกิจในปี 2561 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



4
หนังสือเชิญประชุม 2561

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทที่ผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตแล้ว ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่แนบมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ ผู้ตรวจสอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าไตรมาส 4 ปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิอีกจ านวน  561,000 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าไตรมาส 4 ปี 2560 ซึง่มีจ านวน 11,218,723 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย ภายหลงัจากการจดัสรรดงักลา่ว 
บริษัทจะมีทนุส ารองทัง้สิน้ 21,665,000 บาท 

จากผลการด าเนินงานปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 131,675,688 บาท โดยในการนีบ้ริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหุ้นไปแล้วครัง้ที่ 1 ประชุมใหญ่สามญั วนัที่ 21 เมษายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.1136 บาท และครัง้ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ 
วนัที่ 12 กรกฎาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.1591 บาท ดงันัน้คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปัน
ผลครัง้ที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ส าหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจ านวน 520,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 
67,600,000 บาท และเมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 กบัปี 2559 จะเป็นดงันี ้

 

 

ดงันัน้ จึงขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 67,600,000 บาท (หกสบิเจ็ด
ล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.13 บาท (สบิสามสตางค์) 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการที่จะพ้นจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับฉลากกัน ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ พ้ นจากต าแหน่ง ทัง้นี ้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับ รายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่นได้แก่ 

1. นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  กรรมการอิสระ 
2. นางสาววราลกัษณ์   งามจิตรเจริญ กรรมการ 
3. นางมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการ 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



5
หนังสือเชิญประชุม 2561

 

 

ดงันัน้ จึงขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 67,600,000 บาท (หกสบิเจ็ด
ล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.13 บาท (สบิสามสตางค์) 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการที่จะพ้นจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับฉลากกัน ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ พ้ นจากต าแหน่ง ทัง้นี ้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับ รายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่นได้แก่ 

1. นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  กรรมการอิสระ 
2. นางสาววราลกัษณ์   งามจิตรเจริญ กรรมการ 
3. นางมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการ 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคณุสมบตัิของกรรมการท่ี
ต้องพ้นจากต าแหน่งแตล่ะท่านแล้วเห็นวา่ กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่ อให้เกิดประโยชน์กบั
บริษัทเป็นอยา่งดีและกรรมการทัง้ 3 ทา่นไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรให้กรรมการทัง้ 3 ทา่นได้รับการพิจารณา
เลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท(ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2561 จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 1) นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง  
2) นางสาววราลักษณ์  งามจิตรเจริญ  และ 3) นางมณฑา  ทัสฐาน  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  ตาม
รายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ใน
รูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวน
เป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ยงัได้ก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น ทัง้นีไ้ด้มีการก าหนดค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

 

 

 

 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผา่นมา) 

(บาท) (บาท) 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

-          ประธานกรรมการ 15,500 บาท 15000 บาท 
-          กรรมการ 13,000 บาท 12,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการของกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
-          ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท 12,000 บาท 
-          กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท 10,000 บาท 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
-          ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 10,000 บาท 5,000 บาท 
-          กรรมการกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 5,000 บาท 5,000 บาท 

 

หมายเหต ุ:  
1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น    
2) ไมม่ีคา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ        

 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
                                                                                                                                                             
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 29 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบ
บญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท า งาน และได้ปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา นอกจากนีไ้ด้พิจารณา
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึง
เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2561 ตามรายละเอียดดงันี ้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

(1) นายไพบลู  ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 4298  หรือ 
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3760  หรือ 
(3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 4095 

 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



7
หนังสือเชิญประชุม 2561

 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผา่นมา) 

(บาท) (บาท) 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

-          ประธานกรรมการ 15,500 บาท 15000 บาท 
-          กรรมการ 13,000 บาท 12,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการของกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
-          ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท 12,000 บาท 
-          กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท 10,000 บาท 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
-          ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 10,000 บาท 5,000 บาท 
-          กรรมการกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 5,000 บาท 5,000 บาท 

 

หมายเหต ุ:  
1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น    
2) ไมม่ีคา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ        

 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
                                                                                                                                                             
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 29 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบ
บญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท า งาน และได้ปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา นอกจากนีไ้ด้พิจารณา
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึง
เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2561 ตามรายละเอียดดงันี ้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

(1) นายไพบลู  ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 4298  หรือ 
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3760  หรือ 
(3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 4095 

 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



8
หนังสือเชิญประชุม 2561

 
โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงักลา่วข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการที่

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดังกลา่วแตอ่ย่างใด ก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,450,000 บาท  ซึ่งเพ่ิมขึน้จ านวน 100,000 บาท จากจ านวน 
2,350,000 บาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.26 ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็นควร
น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั
ได้แก่นายไพบลู ตนักูล  เลขทะเบียน  4298 หรือนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เลขทะเบียน 3760 หรือนายพิสิฐ ทางธนกลุ เลขทะเบียน 
4095 เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2661 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
2,450,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี  

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
100 เร่ืองการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดิมไม่
มีผลบงัคบัได้ตอ่ไป เนื่องจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว 
 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา
ด้วย 6 

ข้อบังคับเดิม 

ข้อ 24.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชี 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แตต้่องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 24.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชี 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใด
ก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า 
(45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชมุ โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้
ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น

ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้แต่เวลา  08.30 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักลา่วก่อนเข้าร่วมประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข ตาม “สิ่งที่แนบมาด้วย 8” หรือท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถ Download ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท www.ziga.co.th และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุ ต้องน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ ตามรายละเอียดใน “สิง่ที่แนบมาด้วย 7” และ
สง่มอบให้แก่ประธานในท่ีประชมุ(“ประธานฯ”) หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ในการนี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ และระบช่ืุอ   

นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง กรรมการอิสระ 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



9
หนังสือเชิญประชุม 2561

 
ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 24.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชี 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใด
ก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า 
(45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชมุ โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้
ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น

ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้แต่เวลา  08.30 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักลา่วก่อนเข้าร่วมประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข ตาม “สิ่งที่แนบมาด้วย 8” หรือท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ziga.co.th และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุ ต้องน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ ตามรายละเอียดใน “สิง่ที่แนบมาด้วย 7” และ
สง่มอบให้แก่ประธานในท่ีประชมุ(“ประธานฯ”) หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ในการนี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ และระบช่ืุอ   

นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง กรรมการอิสระ 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



10
หนังสือเชิญประชุม 2561

 
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว ที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ 
“ส านกัเลขานุการบริษัท” บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 999/10/11 หมู่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระ
สมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ซึง่รายละเอียด และประวตัิกรรมการอิสระดงักลา่ว ปรากฏตาม “สิง่ที่แนบมาด้วย 5” 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กรุณาศึกษาค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุ
จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่แนบมาด้วย 6 และ 7” หากท่านมีข้อสงสยั หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ 
สามารถสอบถามได้ที่ “ส านกัเลขานกุารบริษัท” หมายเลขโทรศพัท์ 028169315 ตอ่ 212 ในวนั และเวลาท าการ 
 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในลกัษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งช่ือ - นามสกุล พร้อม
รายละเอียดของสถานท่ีจดัสง่มายงั “สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์” E-mail : ir@ziga.co.th  

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 

   (นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง) 
     ประธานกรรมการบริษัท 

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

สิง่ที่แนบมาด้วย 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

วันเวลาและสถานที่ประชุม 
ประชุมเมื่อวนัศกุร์ ที่ 21 เมษายน  2560 ณ ห้องประชุมอาคารส านกังานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลใน

คลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
 
รายนามผู้ถอืหุ้นและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง    ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม    กรรมการอิสระ 
3. นางเอมอร   โชติยะปตุตะ    กรรมการอิสระ 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ    ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
5. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ   ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
6. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ    ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน    ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

 
รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
2. นางสาวจริยา  ศรีโยธี    ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายปญุญพฒัน์  สวุรรณชีวะศิริ   ผู้จดัการสว่นบริหารการเงินและการลงทนุ 
4. นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช    เลขานกุารบริษัท 

 
นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ 
ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

ด้วยตนเอง มีจ านวนรวม 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้จ านวน  440,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อย 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชมุสามญัครัง้ที่ 1 
 

เร่ิมประชมุเวลา: 17.30 น. 
 
 


