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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ การค้ า เดอะไบรท์ พระราม 2 ห้ อง Ballroom
เริ่ มประชุมเวลา 9.30 น.
บริ ษัท มีผ้ ถู ือหุ้น จานวน 2,889 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 520,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธ์ร่วมเข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม วันที่ 12 มีนาคม 2560) ในการประชุมครัง้ นี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนจานวน 24 ราย
รวมทังสิ
้ ้น 41 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 390,388,450 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.0747 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 27.
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรุ ักษ์ พิธีกร ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง
กฏหมาย ซึง่ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
กรรมการบริษัทมีจานวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้ าร่วมจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง

ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณพลรชฏ เปี ยถนอม

กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
และกรรมการตรวจสอบ

3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ

4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
5. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และ
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้อจัดหาและจัดซื ้อต่างประเทศ
6. คุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ กรรมการบริษัท กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
7. คุณมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และผู้อานวยการฝ่ าย Demand

กรรมการที่ไม่เข้ าร่วมประชุม : ไม่มี
กรรมการเข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ
2. คุณฐิ ติพร เขียวยวง

กรรมการบริ หาร ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ และผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
คุณไพบูล ตันกูล จาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย คุณมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ จาก บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด
และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
จากนันนางสาวอชิ
้
รญา ระเบียบนาวีนรุ ักษ์ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงขันตอนการประชุ
้
ม
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออก
เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เ ป็ น ไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือ มอบฉัน ทะให้ ถื อว่า การ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รั บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
3. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่บริ ษัทบันทึกไว้ ลว่ งหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าประชุม ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียงมาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ
4. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิ ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่าใด
5. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชี ้ขาดได้
6. ทังนี
้ ้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะได้ อย่างชัดเจนว่าจะ
ลง คะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย เช่น การทาเครื่ องหมายทังในช่
้ องเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย หรื อทา
เครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อการไม่ทาเครื่ องหมาย
ใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้ น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็ น “งดออกเสียง”
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นอกจากนี เ้ พื่ อ ให้ ก ารประชุม เป็ น ไปอย่า งโปร่ ง ใส และสอดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ใ นการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของ
สากนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ทาหน้ าที่ดแู ละการประชุมในครัง้ นี ้
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรุ ักษ์ ได้ กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีนาย
ธงเอก ติระศิริชยั ทาหน้ าทีเ่ ป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครัง้ นี ้
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระมีดงั นี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรส่วนหนึง่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการ
ดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ทัง้ 5 วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2560 วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลง
มติในวาระนี ้
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ซึง่ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริษัท ได้ กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรี ยนเชิญ
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้ าทีเ่ ป็ นประธานที่ประชุม
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง ประธานกรรมการบริษัท ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และเริ่ มประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
21 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่บริ ษัทได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิ ญ
ประชุมในครัง้ นี ้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
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บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

388,394,350

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

2,008,000

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 4 ราย รวม 13,900 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 45 ราย รวม 390,402,350 หุ้น
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ที่ประชุมรับทราบ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 โดยสรุปดังนี ้
ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี ้
• สินทรัพย์ เป็ นจานวนเงิน 1,281.98 ล้ านบาท
• หนี ้สิน เป็ นจานวนเงิน 499.73 ล้ านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็ นจานวนเงิน 782.25 ล้ านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559
-

บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 655.54 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 104.6 โดยรายการที่
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ของสินทรัพย์มีดงั นี ้
-

การเพิม่ ขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ จานวน 285.2 ล้ านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น

-

การเพิม่ ขึ ้นจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 284.57 ล้ านบาท จาก
การได้ รับชาระทุนจดทะเบียนที่ออกจาหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้ ประชาชนเป็ นครัง้
แรก (IPO)

-

บริ ษัทมีหนี ้สิน เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 188.63 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 60.6 โดยรายการที่
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ของหนี ้สินมีดงั นี ้
-

การเพิม่ ขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 197.8 ล้ านบาท เนื่องมาจากการที่บริ ษัทรับรู้มลู ค่า
สินค้ าระหว่างทางซึง่ ยังไม่ถงึ กาหนดชาระเงินเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศ

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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-

การเพิม่ ขึ ้นของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท จานวน 67.7 ล้ านบาท เนื่องจาก การซื ้อวัตถุดิบเหล็ก
ม้ วนเพิม่ ขึ ้น สาหรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท มีสดั ส่วนที่ลดลง จาก 68 ล้ านบาท
เหลือ 43.26 ล้ านบาท เนื่องจาก การทยอยชาระคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

-

บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 466.91 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 148.1 จากการเพิ่ม
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว จานวน 40 ล้ านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จานวน 415.2 ล้ าน
บาท

สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี 2560 เป็ นดังนี ้
• รายได้ รวม จานวน 909.95 ล้ านบาท
• ต้ นทุนขาย จานวน 679.62 ล้ านบาท
• ค่าใช้ จา่ ย จานวน 98.65 ล้ านบาท
• กาไรสุทธิ จานวน 131.68 ล้ านบาท
• คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้ อยละ 14.47
• กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน อยูท่ ี่ 0.28 บาทต่อหุ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบตัวเลขกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 สรุปการเปรี ยบเทียบเป็ น ดังนี ้
-

รายได้ จากการขาย ปี 2560 เป็ นจานวน 882.23 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 37.55 ล้ านบาท หรื อลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 4.1

-

รายได้ อื่น ปี 2560 เป็ นจานวน 27.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 5.83 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.6
จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
จากทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อน ทาให้ บริ ษัทมีรายได้ รวมลดลงเป็ นจานวน 31.72
ล้ านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3.4

-

ต้ นทุนขาย ปี 2560 เป็ นจานวน 679.62 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.03 ของรายได้ จากการขาย สาหรับต้ นทุนขาย
ปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 588.91 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.03 เห็นได้ วา่ สัดส่วนต้ นทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้น สาเหตุ
หลักเป็ นผลจากการปรับขึ ้นของราคาเหล็กม้ วนเฉลีย่ ที่มีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ในช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นลดลงเหลือร้ อยละ 22.97
เปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร เป็ นดังนี ้

-

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย เป็ นจานวน 15.89 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี กอ่ น เป็ นจานวน 3.14 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 24.6 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษัทมีการรับ
พนักงานทีจ่ บการศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ปะปนกับระดับปริ ญญาตรี ในขณะที่ปัจจุบนั บริ ษัทมีนโยบายรับ
พนักงานใหม่ต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรีเท่านัน้

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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-

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร เป็ นจานวน 44.95 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน เป็ นจานวน 1.20 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ น
ร้ อยละ 2.6

-

ต้ นทุนทางการเงิน เป็ นจานวน 11.37 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน เป็ นจานวน 0.03 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
0.3 ซึง่ เป็ นจานวนเงินใกล้ เคียงกันกับปี ก่อน ต้ นทุนทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยมื ระยะสันทรั
้ สต์รีซที
(Trust Receipt) จากการซื ้อวัตถุดิบ

-

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เป็ นจาวน 26.44 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน เป็ นจานวน 29.95 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
53.1 ตามสัดส่วนของกาไรสุทธิที่ลดลง
หลังจากนางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ ชี ้แจงแล้ ว ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซักถาม
คุณสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 4 เป็ นอย่างไร
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1, 2 และ 3 ทีม่ ีแนวโน้ มกาไรลดลง
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าในไตรมาส 4 มีปัญหาในเรื่ องของการเรี ยกเข้ า
สินค้ าเนื่องจากในปี ที่ผา่ นมามีฤดูฝนยาวนานกว่าปี ที่ผา่ นมาจึงทาให้ การโครงการก่อสร้ างต่างๆลดลง และต้ องมีการ
ปรับสัดส่วนของการผลิตสินค้ าหลายขนาด เหตุการณ์เหล่านี ้ส่งผลให้ สต๊ อกสินค้ าคลาดเคลือ่ นจากปี ที่ผา่ นมาแต่ทาง
บริ ษัทก็ได้ นาไปปรับปรุงและได้ ทาการจัดเตรี ยมวางแผนสินค้ าในช่วงไตรมาสต่อมา
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ตอบคาถามเพิ่มเติม บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือน
สิงหาคม 2560 โดยได้ ระดมทุนเพื่อต้ องการขยายโรงงาน เนื่องจากขาดพื ้นที่ในการจัดเก็บสินค้ า ในส่วนที่คณ
ุ วรา
ลักษณ์ชี ้แจงนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องของการวางแผนจากเนื ้อที่ที่มีจากัด แต่ปัญหาหลักเกิดจากโกดังสินค้ าที่ไม่เพียงพอในการ
จัดเก็บ
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

มติที่ประชุม

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ เสนอที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทที่ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดย
งบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี 2560 ได้ ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่

-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

390,782,350

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 2 ราย รวม 380,000 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 47 ราย รวม 390,782,350 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรส่ วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงาน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานการจัดสรรกาไรส่วน
หนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ ที่
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ แจ้ งการจัดสรรกาไรส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปดังนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 131.68 ล้ านบาท ต้ องตัง้ สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ คิดเป็ น
จานวน 6.58 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี บริ ษัทมีการตังส
้ ารองตามกฎหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ ว เป็ นจานวนเงิน
6.02 ล้ านบาท คงเหลือที่ต้องตังส
้ ารองเพิ่มอีกเป็ นจานวนเงิน 0.56 ล้ านบาท หลังจากพิจารณาอนุมตั ิสารองตามกฎหมายแล้ ว
จะมีกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นจานวน 86.41 ล้ านบาท ที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ โดยในระหว่างปี บริ ษัทได้ มีการ
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลมูลค่าหุ้นละ 0.1591 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 70 ล้ านบาท และในการประชุมครั ง้ นีข้ ออนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกมูลค่าหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 67.6 ล้ านบาท ดังนันรวมเป็
้
นเงินปั นผลที่บริ ษัทจ่ายทังสิ
้ ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.2891 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 137.6 ล้ านบาท หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี ้แล้ วจะ
ทาให้ กาไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรรคงเหลือเป็ นจานวน 18.81 ล้ านบาท
หลังจากนางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ ชี ้แจงแล้ ว ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซักถาม
คุณสุนิพนธ์ พัชรครุ กานนท์ ผู้ถือหุ้น มาด้ วยตัวเอง สอบถามว่าปี ที่ผ่านมามีการจ่ายปั นผล 2 - 3 ครัง้ ต่อปี ในอัตรา
ร้ อยละ 80 - 90 ในปี ตอ่ ๆ ไปจะมีการจ่ายปั นผลในอัตราเท่านี ้อีกหรื อไม่

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งว่ าหากบริ ษัทไม่ได้ ขยายกิจการก็จะสามารถมีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะนาไปจ่าย แต่ทงนี
ั ้ ้ ยังไม่สามารถให้ สญ
ั ญาว่าจะมีการจ่ายปั นผลปี ละ 2 ครัง้ หรื อมีทกุ ปี นนอยู
ั ้ ท่ ี่ภาวะการณ์
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรจากผลประกอบการปี 2560 จานวน 0.56
ล้ านบาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
67.6 ล้ านบาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (Record Date) และบริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั น

ผล สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

390,862,350

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1 ราย รวม 80,000 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 48 ราย รวม 390,862,350 หุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ชี ้แจงว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 13 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการพ้ น
จากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้ รับการ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ” สาหรับรายนามกรรมการบริ ษัท ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ มีจานวน 3
ท่าน ได้ แก่
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง - กรรมการอิสระ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ - กรรมการ
3. นางมณฑา ทัสฐาน - กรรมการ
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาจากโครงสร้ างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้ าน
ต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วง
ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่ากรรมการที่ค รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดังกล่าวล้ วนแต่
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริ ษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ ที่
ประชุม อนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระดังรายนามข้ างต้ นให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

สาหรับวาระที่ 5 นี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามกฎหมายแล้ วในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ทกุ ท่าน แต่เพื่อความโปร่ งใส กรรมการทัง้ 3 ท่าน จะออกจากห้ อง
ประชุมชัว่ คราว โดยให้ นายพลรชฏ เปี ยถนอม กรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานฯ แทน พิธีกรได้ นาเสนอประวัติกรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นในหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านตามลาดับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ และนางมณฑา ทัสฐาน

กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
วาระที่ 5.1 อนุมตั ิแต่งตัง้ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้ วย

381,642,251

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6387

ไม่เห็นด้ วย

9,229,600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3613

งดออกเสียง

6,500

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 5.2 อนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ เป็ นกรรมการ
เห็นด้ วย

381,642,251

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6387

ไม่เห็นด้ วย

9,229,600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3613

งดออกเสียง

6,500

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 5.3 อนุมตั ิแต่งตัง้ นางมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการ
เห็นด้ วย

381,642,251

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6387

ไม่เห็นด้ วย

9,229,600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3613

งดออกเสียง

6,500

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 4 ราย รวม 16,001 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท
ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณากาหนด โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ
ที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ ยังได้ กาหนดให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่ได้ รับค่าตอบแทน
สาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จึงเห็นควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริ ษัทได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้

หมายเหตุ :
1. กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น
2. ไม่มีคา่ ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี ้ยประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
คุณบุญเกียรติ เจนบุญลาภ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเรื่ องราคาหุ้นที่ ลดลงซึ่งทางคณะกรรมการควรแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นดังนันค่
้ าตอบแทนจึงควรทีจ่ ะลด เพื่อลดค่าใช้ จ่าย
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การชี แ้ จงว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ตงไว้
ั ้ 5 ล้ านบาท นันในปี
้
2559 ได้
ทาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงิ น 340,000 บาท ในปี 2560 ค่าตอบแทน 370,000 เท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการได้ ทา

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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ประโยชน์และให้ การบริ หารจัดการอย่างเต็มที่และในปี 2560 บริ ษัทมีการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท 6 ครัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ครัง้ และ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม 2 ครัง้ เท่านัน้
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าวว่าเรื่ องค่าเบี ้ยประชุมจะรับไปพิจารณาต่อไป
ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย

380,945,651

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.4589

ไม่เห็นด้ วย

9,9 32,700

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.5411

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 29 กาหนดว่าให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ในปี ที่ผา่ นมา และมี
ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเป็ นอิสระในการ
ทางาน และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้ แล้ วเสร็ จได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
นอกจากนี ้ได้ พิจารณาจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมกับ
ขอบเขตการสอบบัญชี
จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี ้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
2,450,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชี

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
คุณสมเกียรติ สาลีพฒ
ั นา ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชีมีการ
กาหนดวงเงินไว้ หรื อไม่ และค่าสอบบัญชีควรทาตารางปรี ยบเทียบเพื่อเข้ าใจง่ายขึ ้น
คุณไพบูล ตันกูล ผู้สอบบญชี ชี ้แจง บริ การอื่นค่าสอบบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเดินทางโดยปกติเป็ นหลักหมื่น
ส่ ว นบริ ก ารอื่ น โดยหลัก มาตรฐานบัญ ชี ค่ า บริ ก ารอื่ น ผู้ สอบบัญ ชี จ ะไม่ ส ามารถรั บ ได้ ถ้ าไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพราะมีหลัก การเรื่ องของความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ ให้ บริ การอื่ น ส่วนเรื่ องการ
กาหนดวงเงินของค่าบริ การอื่นๆ ในครัง้ หน้ าจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ให้ ทราบ
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายไพบู
้
ล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อนาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อนายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 2,450,000 บาท
ซึง่ ไม่รวมค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชี ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

390,878,351

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้ วยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 เรื่ องการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาให้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 ซึ่งกาหนดตาม
กฎหมายเดิมไม่มีผลบังคับได้ ต่อไป เนื่ องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 24 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชี

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบ
ปี บญ
ั ชี
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ ิบ
ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทังนี
้ ้ หากจานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ นัน้
จะต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง

ดังนี ้
เห็นด้ วย

390,888,351

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0
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ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1 ราย รวม 10,000 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 53 ราย รวม 390,888,351 หุ้น
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2544) กาหนดไว้ วา่ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริ ษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา เรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา เรื่ องอื่นๆ หรื อไม่
คุณบุญเกียรติ บุญลาภ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามดังนี ้
1. เหตุผลที่ราคาหุ้นลดลง ทังที
้ ่ผลประกอบการมีกาไร 131 ล้ านบาท
2. บริ ษัทจะมีวิธีดแู ลแก้ ไขเรื่ องราคาหุ้นอย่างไรเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
3. ในปี 2561 บริ ษัทมีเป้าหมายอย่างไร
4. การตังก
้ าแพงภาษี เหล็กของสหรัฐอเมริ กา มีผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อไม่ อย่างไร
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงราคาหุ้นอาจไม่สะท้ อน กับผลประกอบการของ
บริ ษัทที่มีกาไร ทังนี
้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อมัน่ ของผู้ถือหุ้นด้ วย โดยที่ผ่านมาบริ ษัทขยายธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง
ซึง่ อาจเติบโตไม่ได้ เร็ วเท่าที่ผ้ ถู ือหุ้นคาดหวัง
สาหรับเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ปั จจุบนั มีสนิ ค้ า 2 ประเภท ประกอบด้ วย 1 ) สินค้ าจีไอ คือ ผลิตภัณฑ์
เหล็ก กาวาไนซ์ ท่อ เหล็กโครงสร้ างซิ ก้า ท่อ ร้ อยสายไฟไดว่า ซึ่ง บริ ษัทขยายฐานลูก ค้ าไปตามโครงการมากขึน้
เนื่องจากบริ ษัทได้ รับ มอก.แล้ ว ซึ่งลูกค้ ากลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเดิมของท่ออยูแ่ ล้ ว ที่ผ่านมาบริ ษัทจาหน่ายท่อรูปทรง
กลม ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทเพิ่มเป็ นท่อแบนและท่อเหลี่ยม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กบั ลูกค้ า 2) ธุรกิจโมดูลา่ (I-retail) ซึ่ง
เป็ นตัวที่จะเพิ่มมูลค่าให้ ธุรกิจ ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการสร้ างโรงงานใหม่ งบประมาณ 480 ล้ านบาท บนพื ้นที่
ประมาณ 28 ไร่ เพื่อใช้ พื ้นที่สาหรับประกอบ I-retail และขยายพื ้นที่คลังสินค้ า ซื ้อเครื่ องสลิทเตอร์ เพิ่ม ซึง่ จะช่วยลด
ต้ นทุนส่วนหนึ่งได้ บริ ษัทฯ ก็สามารถทาให้ สินค้ ามีกาไรเพิ่มได้ โดยสรุ ปปี 2561 บริ ษัทวางเป้าหมายการเติบโตไม่ต่า
กว่า 15% ซึง่ จะเห็นภาพชัดขึ ้นหลังจากโรงงานแล้ วเสร็ จ
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจะเริ่ มดาเนินการหลังจากที่เคลียร์ พื ้นที่โรงงานได้ แล้ ว คือ ซิก้าโฮม ซึ่งได้ พฒ
ั นา
มาจากโมดูล่า I-retail รู ปแบบการก่อสร้ างเป็ น dry process สามารถทาการก่อสร้ างได้ อย่างรวดเร็ ว มาตรฐานสูง
ต้ นทุนถูก และลูกค้ าสามารถเปลีย่ นฟั งก์ชนั่ ได้
เรื่ อง anti dumping ของทางสหรัฐอเมริ กานัน้ บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรมที่มี
ศักยภาพอยูแ่ ล้ ว คอยเฝ้าระวังเรื่ องนี ้อย่างใกล้ ชิด และทางบริ ษัทมีความสามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ได้ ตลอดเพื่อให้
เข้ ากับความผันผวนของตลาดเหล็ก
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คุณ บุญ เกี ย รติ เจนบุญ ลาภ กล่า วว่ า จากที่ คุณ ศุภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ ได้ ชี แ้ จง ท าให้ ท ราบแผนการ
ด าเนิ น งาน ท าให้ มี ค วามสบายใจมากขึ น้ อย่ า งไรก็ ดี หากบริ ษั ท มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ถึ ง แผนงานและการ
วางเป้าหมายของบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนรับทราบภายใต้ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. อาจส่งผลดีต่อราคาหุ้น คุณ
บุญเกียรติ เจนบุญลาภ ขอคาตอบที่ชดั เชนสาหรับการที่สหรัฐ อเมริ กาตังก
้ าแพงภาษี เหล็กมีผลต่อ บริ ษัทฯ หรื อไม่
อย่างไร
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่าเมื่อสหรัฐอเมริ กาประกาศ anti dumping ไม่
รับเหล็กเข้ าประเทศ ประเทศจีนเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่ง ส่งผลให้ เกิดภาวะเหล็กล้ นตลาด อย่างไรก็ดี
เนื่องจากประเทศจีนมีการควบรวมผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่และรายย่อย ส่งผลให้ สามารถควบคุมตลาดได้ ราคาเหล็ก
จึงมิได้ ปรับตัวลงตามภาวะเหล็กล้ นตลาดและยังคงมีความผันผวน ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีการลงทุนในซอฟแวร์ เพื่อบริ หาร
จัดการการผลิต และมุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ า และแก้ ปัญหานี ้
คุณบุญเกียรติ เจนบุญลาภ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง กล่าวว่า ทางบริ ษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม
ความมัน่ ใจให้ ผ้ ถู ือหุ้นมากยิ่งขึ ้น
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่า หากมีการประชาสัมพันธ์ ทาให้ มีค่าใช้ จ่าย
และมีผลกระทบต่อต้ นทุน เพราะฉะนันถ้
้ ามีการประชาสัมพันธ์ แล้ ว ประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ก็อาจจะ
เป็ นการเพิ่มค่าใข้ จ่ายได้ สาหรับราคาหุ้นสะท้ อนให้ เห็นว่าทางบริ ษัทไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อดาเนินการใดๆ
ผู้บริ หารเพียงแต่ทาหน้ าที่บริ หารงานอย่างเต็มความสามารถเท่านัน้ ทางบริ ษัทฯเชื่อว่าหากผู้ถือหุ้นมีความมัน่ ใจว่า
บริ ษัทจะเติบโตประกอบกับผลประกอบการที่ดีของบริ ษัทฯ จะส่งผลให้ ธุรกิจมีความยัง่ ยืน
คุณสมเกียรติ สาลีวฒ
ั นา ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า
1. ต้ นทุนของปี 2560 สูงขึ ้นจากปี 2559 ในฐานะผู้บริ หารมีวิธีการควบคุมค่าใช้ จ่ายอย่างไร และในปี 2560
ต้ นทุนการขายที่เพิ่มขึ ้น มาจากสาเหตุใด
2. จากในรายงานของผู้ผลิตท่อและโลหะแปรรู ปเหล็กแผ่นภายในประเทศมี 59 ราย อยากถามว่าบริ ษัทอยูท่ ี่
อันดับใดของสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะ
คุณฐิ ติพร เขียวยวง ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า สาหรับต้ นทุนขายที่มีการปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ ้น มาจากส่วนของวัตถุดิบหลักที่นาเข้ าจากประเทศจีน ที่มีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ มีการปรับราคาเพิ่มตังแต่
้
ช่วงปลายปี 2559 ในส่วนของราคาเป็ นปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทางประเทศจีนจะเป็ นผู้กาหนดทิศทางราคา
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า สาหรับอันดับของผู้ผลิตท่อและโลหะแปรรูป
เหล็กแผ่นภายในประเทศ คาดว่าบริ ษัทน่าจะอยูใ่ นลาดับท้ ายๆ
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า
1. เรื่ องโรงงานใหม่ บริ ษัทเพิ่งเข้ าตลาดหลักทรัพย์ จากการ IPO มีเงินสดคงเหลือเกือบ 400 ล้ านบาท ซึง่ มีงบ
ลงทุนใหม่ 480 ล้ านบาท เงินจาก IPO ที่ได้ มานาไปใช้ สร้ างโรงงานใหม่ใช่หรื อไม่ และคาดว่า กาหนดเสร็ จ

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

เมื่อไหร่ สถานที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ไหน และโรงงานเก่าใช้ พื ้นที่หมดแล้ วหรื อไม่ หากยังพอมีพื ้นที่เหลือ ควรใช้ พื ้นที่
โรงงานเก่า เพื่อเก็บเงินสดไว้ ทาอย่างอื่น
2. เรื่ องสินค้ าคงเหลือ ปี 2559 มี 124 ล้ านบาท ปี 2560 มี 365 ล้ านบาทเกิดจากอะไร
3. คุณศุภกิจมองว่าบริ ษัทจะสามารถเติบโตไปกับธุรกิจอื่นอีกได้ หรื อไม่ นอกจากกาแฟพันธุ์ไทย
คุณ ศุภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่ า การที่ บ ริ ษั ท เข้ า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ มี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน เพื่อใช้ เงิน ในการ ซื ้อที่ดิน ก่อสร้ างโรงงาน และซื ้อเครื่ องจักรต่างๆ สาหรับโรงงานเก่าบริ ษัทมี
การใช้ พื ้นที่เต็มมาตังแต่
้ 2 ปี ที่ผา่ นมา จึงจาเป็ นต้ องขยายโรงงานเพิ่มเติม
สินค้ าคงเหลือตามที่ คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้นมีคาถาม เนื่องจากทางบริ ษัทมีมนั่ ใจว่าธุรกิจจะเติบโต จึงสัง่
เหล็กในช่วงปลายปี และหากมองย้ อนกลับไปจะเห็นว่าบริ ษัทก็ทาการสัง่ เหล็กแบบนี ้มาโดยตลอด เนื่องจากการส่ง
มอบในช่วงของไตรมาส 1 ประเทศจีนมักจะส่งมอบล่าช้ าเพราะติดปั ญหาในเรื่ องของ ปี ใหม่ ตรุษจีน และหิมะ ทาให้
ในทุกๆ ปี บริ ษัทจึงต้ องมีการสต๊ อกสินค้ า
ส่วนเรื่ องของการที่บริ ษัทโตตามกาแฟพันธุ์ไทยหรื อเติบโตกับธุรกิจอื่นได้ หรื อไม่นนั ้ บริ ษัทฯเชื่อมัน่ ว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯสามารถเติบโตได้ กบั หลายธุรกิจ ส่วนตลาดในประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง AEC ถ้ าส่งออกเหล็ก
เพียงอย่างเดียวจะมีมลู ค่าน้ อยดังนันทางบริ
้
ษัทฯเล็งเห็นว่าควรส่งออกในรู ปแบบของโมดูล่า (ซิก้าโฮม) หรื อ ร้ าน
กาแฟ จะทาให้ มีมลู ค่ามากกว่า
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า โมดูลา่ ที่จะทา ใช้ สต๊ อกที่มีอยูห่ รื อไม่ และ ในปั จจุบนั
บริ ษัทใช้ เทคโนโลยีของบริ ษัทเองหรื อไม่ มีลกู ค้ าหรื อไม่ และถ้ าคุณศุภกิจแจ้ งว่าเป็ นของพรี เมี่ยมสร้ างมูลค่าเพิ่มได้
มองว่ากาไรขันต้
้ นเป็ นอย่างไร และตลาดเป็ นอย่างไร
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า การที่บริ ษัทนาเสนอสินค้ าตัวนี ้ล่าช้ า เนื่องจาก
ต้ องมีความมัน่ ใจก่อนในการลงทุน และทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ข้างเคียงก่อนเพื่อความมัน่ ใจ หากถามว่าการทาบ้ าน
กาไรมากหรื อไม่ ถ้ าเป็ น Corporate กาไรพอสมควรถ้ าเป็ น Retail กาไรน่าจะเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศ
ไว้ ด้ านลูกค้ าก็มีความชัดเจนอยู่แล้ ว เนื่องจากบ้ านเป็ นปั จจัยพื ้นฐาน โมดูล่าไม่ได้ หมายความว่าจะตังได้
้ แค่โซน
เดียว เท่านันอาจจะตั
้
งเป็
้ นหมูบ่ ้ าน หรื อแม้ จะขายเป็ นรายหลัง ก็ยอ่ มทาได้ เพราะบริ ษัทสามารถผลิตบ้ านได้
คุณนรา ศรี เพชรพูด ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง กล่าวว่า เรื่ องราคาเหล็กไม่กงั วลเท่าไหร่ เพราะบริ ษัทเป็ นยี่ปั๋ว
แต่กลัวราคาเหล็กลงแล้ วต้ นทุนที่เราได้ มาจะรับรู้บญ
ั ชีอย่างไร ถ้ าในอนาคต anti dumping มาจริ งเกิดวิกฤตเหล็กอีก
รอบ ตรงนี ้บริ ษัทจะเสียหายหรื อไม่ และขอให้ กาลังใจทุกท่าน คณะผู้บริ หาร พนักงานทุกท่าน
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่าเรื่ อง anti dumping ก็อยู่กับประเทศไทยมา
10-20 ปี มาแล้ ว และก็ลา่ สุดมีประกาศมาแล้ วว่า เหล็กที่บริ ษัทนาเข้ ามาไม่ติด anti dumping เพราะฉะนันผลกระทบ
้
ก็ไม่มี

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

คุณสุนิพนธ์ พัชรครุ กานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองสอบถามว่า ยอดขายของบริ ษัทไม่ได้ ลดลงมาก ในปี ที่
ผ่านมา แต่ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ จะวิตกเรื่ องต้ นทุนที่สงู ขึ ้นและไม่สามารถจะผลักไปให้ ลกู ค้ าได้ บริ ษัทมีวิธีการแก้
อย่างไร
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่า การควบคุมราคามีกลไกของตลาดเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง ผู้ซื ้อไม่อยากซื ้อแพง และเรื่ องของการบริ หารจัดการ ปั จจุบนั ตามที่ บริ ษัทชี ้แจง บริ ษัทจาเป็ นต้ องมีโกดัง
จัดเก็บสินค้ าที่ผลิต การผลิตต่อเนื่องจะช่วยลดต้ นทุนได้ สว่ นหนึง่ และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในหมวด
การก่อสร้ างไม่ส้ ดู ีนกั เพราะฉะนันบริ
้ ษัทจะต้ องมีการสต๊ อกสินค้ าให้ ลกู ค้ าเพื่อรองรับการเรี ยกเข้ าของสินค้ า เมื่อ
ลูกค้ าต้ องการสินค้ าทางบริ ษัทฯก็สามารถส่งมีสนิ ค้ าให้ ลกู ค้ าได้ เพราะในส่วนนี ้เป็ นส่วนสาคัญมาก เนื่องจากบริ ษัท
เป็ นผู้ประกอบการรายเล็กในตลาดใหญ่ ลูกค้ าเรี ยกเข้ า สินค้ าถ้ าสินค้ าไม่มี ลูกค้ าก็ต้องรอ จึงทาให้ เสียจังหวะการ
ขาย นันคื
้ อสาเหตุหลักๆ ว่าเรื่ องของการจัดการพื ้นที่ โกดังก็เป็ นปั จจัยสาคัญมากที่มีผลต่อกาไร ซึ่งหลังจากโรงงาน
เสร็ จน่าจะกลับไปสูภ่ าวะที่ควรจะเป็ น ส่วนยอดขายของบริ ษัทจะมองไปในเรื่ องของการเรี ยกเข้ าของสินค้ า ถ้ า มีการ
สัง่ ซื ้อแต่ลกู ค้ าไม่ได้ เรี ยกสินค้ าเข้ า บริ ษัทก็ไม่นบั เป็ นยอดขาย
คุณสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ถ้ าตามข่าวบอกว่าต้ องมีกาไรขันต้
้ น ที่ 20 %
อย่างไตรมาสที่ 1 2 น่าจะกลับมาเป็ นปกติ หรื อต้ องรอไตรมาส 3, 4
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าว บริ ษัทคาดหวังว่าจะกลับมา
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม รวมถึงข้ อเสนอแนะ ซึง่ บริ ษัทจะรับไปพิจารณาในการดาเนินกิจการของบริ ษัทต่อไป และกล่าวปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ปิ ดประชุม เวลา 11.36 น.
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