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ท่ี ZIGA 004/2561 

4 เมษายน 2561 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ด้วยท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 4 เมษายน 

2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขท่ี 15/9 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150  ได้มีมตท่ีิส าคญัซึ่งสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  388,394,350 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100                                                        

 ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  2,008,000 เสียง  

 บตัรเสีย    0  เสียง 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2560  

                               ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง  

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  390,782,350 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100                                                        

 ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  

 บตัรเสีย    0  เสียง 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรจากผลประกอบการปี 2560 จ านวน 561,000 บาท เพ่ือเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 67,600,000 

บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 12 มีนาคม 2561 (Record Date)และก าหนด

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  390,862,350 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100                                                        

 ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  

 บตัรเสีย    0  เสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให้กรรมการท่ีครบก าหนด ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง, 

นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

                               (5.1) อนมุตัแิตง่ตัง้ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ 

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  381,642,251 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.6387                                                        

 ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  9,229,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 2.3613                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  6,500  เสียง  

บตัรเสีย    0  เสียง 

(5.2) อนมุตัแิตง่ตัง้ นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการ 

 เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  381,642,251 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.6387                                                        

 ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  9,229,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 2.3613                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  6,500  เสียง  

บตัรเสีย    0  เสียง 

   (5.3) อนมุตัแิตง่ตัง้ นางมณฑา ทสัฐาน เป็นกรรมการ 

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  381,642,251 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.6387                                                        

 ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  9,229,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 2.3613                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  6,500  เสียง  

บตัรเสีย    0  เสียง  
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 วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทัง้นีไ้ด้มี

การก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตามรายละเอียด ดงันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ:  
1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น    
2) ไมมี่คา่ตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ    

 
 โดยอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง  ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

ทัง้หมด  ดงันี ้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  380,945,651 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.4589                                                        

ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  9,932,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ 2.5411                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  

บตัรเสีย    0  เสียง 

 

วาระที่ 7  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2561 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมติอนุมตัิแต่งตัง้จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้แก่นายไพบูล  ตนักูล เลข

ทะเบียน 4298 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ เลขทะเบียน 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียน 4095 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ 
ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (ปีท่ีผา่นมา) 

(บาท) (บาท) 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

-          ประธานกรรมการ 15,500 บาท 15000 บาท 

-          กรรมการ 13,000 บาท 12,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

-          ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท 12,000 บาท 

-          กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท 10,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและนวตักรรม 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

-          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ
นวตักรรม 

10,000 บาท 5,000 บาท 

-          กรรมการบริหารความเส่ียงและนวตักรรม 5,000 บาท 5,000 บาท 
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เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็น

จ านวนเงิน 2,450,000 บาท ซึ่งไมร่วมคา่บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบบญัชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  390,878,351 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100                                                        

ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  

บตัรเสีย    0  เสียง 

 

วาระที่ 8  พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  390,888,351 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100                                                        

ไมเ่ห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0                                                          

งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย    0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

       (นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ) 

        กรรมการผู้จดัการ 

                                                                                                                                                                                                       

 

  

 


