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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย เอกสาร 
ประกอบ

วาระ 
  

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 1 6-16 
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2561 ในรูปแบบควิอำรโ์คด้ 
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ประวตักิรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื
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ที ่AGM 62/001 

     5 เมษายน 2562 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบควิอารโ์คด้) 
3. ประวตักิรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

กรรมการอกีวาระหนึง่ 

4. ประวตัแิละผลงานของส านักงานสอบบัญชแีละผูส้อบบญัช ี
5. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ 

6. ขอ้บงัคับของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบยีน เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 

9. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 

10. แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชมุ 

 

คณะกรรมการ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ไดม้มีตใิหก้ าหนดวันประชมุสามัญผูถ้ือหุน้  ประจ าปี 

2562  ในวันอังคารที ่23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศนูยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 เลขที ่15/9 

ถนนพระรามที ่2 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันที ่4 เมษายน 2561 ณ หอ้ง 

Ballroom ศนูยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 เลขที ่15/9 ถนนพระรามที ่2 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 

10150โดยมสี าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงาน

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2561  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

2561 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอารโ์คด๊ สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน

ของบรษัิทฯในรอบปี 2561 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนีไ้มต่อ้งลงมต ิเนือ่งจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ีการ

แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิททีผ่่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ และเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

โดยงบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ไดผ้่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ

ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท และ ผู ้

ตรวจสอบบญัชรัีบอนุญาตแลว้ 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึง่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรบัผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไร

สทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา(ถา้ม)ี 

จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรก าไรสทุธปิระจ า ปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน  2,129,000.00 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ

ประจ า ปี 2561 ซึง่มีจ านวน 42,564,466.00 บาท เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรร

ดงักลา่ว บรษัิทจะมทีนุส ารองทัง้ส ิน้ 23,794,000.00  บาท 

โดยในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงในก าไรสะสม ดังนี้ (หน่วย : บาท)

ก าไรสะสม ก าไรสทุธิ ก าไรสะสม

ยงัไม่ไดจั้ดสรร 2561 คงเหลอื

ก าไรสทุธ ิประจ าปี 2561 -                     42,564,466    42,564,466    

ก าไรสะสมยกมา 86,966,812       -                 86,966,812    

หัก จา่ยเงนิปันผล ตามมตทิีป่ระชมุใหญ ่1/2561 มูลคา่หุน้ละ 0.13 บาท 67,600,000-       -                 67,600,000-    

หัก ส ารองตามกฎหมาย ตามมตทิีป่ระชมุใหญ ่1/2561 561,000-             -                 561,000-         

หัก ส ารองตามกฎหมาย ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2561 -                     2,129,000-      2,129,000-      

คงเหลอื ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจั้ดสรร 18,805,812       40,435,466    59,241,278    

ขออนุมัตจิา่ยเงนิปันผล มูลคา่หุน้ละ 0.08 บาท จ านวน 520 ลา้นหุน้ 1,164,534-         40,435,466-    41,600,000-    

คงเหลอื ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจั้ดสรร หลังจากจา่ยเงนิปันผล 17,641,278       -                 17,641,278    

 

จากผลการด าเนินงานปี 2561 บรษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 42,564,466  บาท หักกันไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิเป็นจ านวน 2,129,000 บาท คงเหลอืก าไรสทุธจิ านวน 40,435,466 บาท 

ดังนัน้ จงึขอเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 41,600,000 บาท (สี่

สบิเอ็ดลา้นหกแสนบาทถว้น) คดิเป็นอตัราเงนิปันผลจ่ายหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ โดยแบง่เป็นการจา่ยเงนิปันผลจาก

ก าไรสทุธปิระจ าปี 2561 เป็นจ านวน 40,435,466 บาท และจากก าไรสะสม เป็นจ านวน 1,164,534 บาท 
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 การลงมต ิ  ระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให ้

กรรมการพน้จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่

สองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ใหจั้บฉลากกัน สว่นในปีหลังๆต่อไปใหก้รรมการทา่นทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผู ้

พน้จากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการอกีก็ได ้

ส าหรับ รายนามกรรมการบรษัิท ทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มจี านวน 3 ทา่นไดแ้ก ่

1. นางเอมอร โชตยิะปตุตะ  กรรมการอสิระ 

2. นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ  กรรมการ 
3. นายธรีนาท งามจติรเจรญิ   กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สยี ไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคุณสมบัตขิอง

กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งแต่ละท่านแลว้เห็นว่า กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวาม

เหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฎบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิท ในชว่งเวลาทีผ่่านมา

กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บับรษัิทเป็นอยา่งดแีละกรรมการทัง้ 3 ทา่นไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้มประการใด จงึเห็นสมควรใหก้รรมการ

ทัง้ 3 ทา่นไดรั้บการพจิารณาเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิท(ซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่) ไดพ้จิารณาแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี 2561 จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่1) นาง

เอมอร โชตยิะปตุตะ 2) นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ และ 3) นายธรีนาท งามจติรเจรญิ  กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อกี

วาระหนึง่ ตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจากบรษัิท 

ในรูปแบบของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอ้บังคับหรือตามทีท่ี่

ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การใหค้่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อยตา่งๆ และการจัดสรรเงนิรางวัลกรรมการใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่

ของกรรมการทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถงึระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ยังไดก้ าหนดใหก้รรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดรั้บ

คา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบจึงเห็นควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้

พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท โดยคา่ตอบแทนดังกล่าว

บรษัิทไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ ทัง้นีไ้ดม้กีารก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย ตามรายละเอยีด ดงันี ้
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คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 (ปีทีผ่า่น

มา) 

(บาท) (บาท) 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ตอ่การประชุม 1 คร ัง้ ตอ่การประชุม 1 คร ัง้ 

-          ประธานกรรมการ 15,500 บาท 15,500 บาท 

-          กรรมการ 13,000 บาท 13,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการของกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชุม 1 คร ัง้ ตอ่การประชุม 1 คร ัง้ 

-          ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท 12,500 บาท 

-          กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท 11,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ

นวตักรรม 
ตอ่การประชุม 1 คร ัง้ ตอ่การประชุม 1 คร ัง้ 

-          ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวัตกรรม 10,000 บาท 10,000 บาท 

-          กรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม 5,000 บาท 5,000 บาท 

 

หมายเหต ุ:  
1) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไมไ่ดร้ับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วขา้งตน้    
2) ไมม่คีา่ตอบแทนอืน่ๆ นอกเหนอืจากคา่เบีย้ประชมุ        

 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน           

                                                                                                                                                             
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของ

บริษัทขอ้ 29 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชุมผูถ้ ือหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 โดยการแตง่ตัง้

ครั ้งนี้ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วแตอ่ย่างใด  จงึมคีวามเป็นอสิระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยก าหนดค่าสอบบัญชขีองบริษัท ซึง่ไม่รวมค่าบริการอืน่ที่

เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบบญัช ีส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1,200,000 บาท (หนึง่ลา้นสองแสนบาทถว้น) จงึเห็นสมควร

เสนอใหค้ณะกรรมการเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญช ีประจ าปี 2562 

ตามรายละเอยีดดังนี้ แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2562 โดย

มรีายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ            ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3500 หรอื 

(2) นายเสถยีร วงศส์นันท ์               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3495 หรอื 

(3)  นายวชิยั  รุจติานนท ์        ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่4054 หรอื 
(4)  นางสาวกลุธดิา  ภาสรุกลุ          ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่5946 หรอื  

(5) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน      ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่9445   
 

ความเห็นกรรมการ   คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

จงึเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด  
ไดแ้กน่ายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นันท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต 3495 

หรอื นายวชิยั  รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่4054 หรอื นางสาวกลุธดิา  ภาสรุกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต
ทะเบยีน เลขที ่5946 หรอื นายยทุธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีน เลขที ่9445  แหง่บรษัิท เอเอ็นเอส 

ออดทิ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2562 และก าหนดคา่สอบบัญชเีป็นจ านวนเงนิ 1,200,000 บาทตอ่ปี โดย

ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
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การลงมต ิ ระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่วขา้งตน้  โดยบรษัิทจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้

ลงทะเบยีนเขา้ประชมุตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรอืเอกสารทีท่างราชการออกให ้โดยตอ้งมรีูปถา่ยปรากฏบนเอกสารดงักลา่วกอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุ 

และออกเสยีงแทน กรุณากรอกขอ้ความ และลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก, ข และ แบบ ค ตาม “สิง่ทีแ่นบมา

ดว้ย 8” หรอืทา่นผูถ้อืหุน้สามารถ Download ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท www.ziga.co.th และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให ้

ถูกตอ้งเรยีบรอ้ย ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะทีจ่ะเขา้ร่วมประชมุ ตอ้งน าเอกสารหลักฐานเพือ่แสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุ ตาม

รายละเอยีดใน “สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 7” และสง่มอบใหแ้ก่ประธานในทีป่ระชมุ(“ประธานฯ”) หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

ประธานฯ กอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

ในการนี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษัิทลงมตแิทน โปรดกรอกขอ้ความ และลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ และระบชุือ่   

นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง กรรมการอสิระ 

เป็นผูรั้บมอบฉันทะ และโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว ทีปิ่ดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มเอกสาร

ประกอบไปที ่“ส านักเลขานุการบรษัิท” บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/10/11 หมู่ 9 ต าบลในคลอง

บางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดยี์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โดยใหถ้งึบริษัทก่อนวันที ่18 เมษายน 2562 หรือ ณ 

สถานทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชมุ ซึง่รายละเอยีด และประวัตกิรรมการอสิระดังกล่าว ปรากฏตาม “สิง่ทีแ่นบมา

ดว้ย 5” 

 ทัง้นี ้เพือ่เป็นการรักษาสทิธ ิและผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ กรุณาศกึษาค าชีแ้จงการลงทะเบยีน เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วม

ประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้ขอ้บังคับของบรษัิทในสว่นที่

เกีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม “สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 6 และ 7” หากทา่นมขีอ้สงสยั หรอืค าถาม

เกีย่วกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท้ี ่ “ส านักเลขานุการบรษัิท” หมายเลขโทรศัพท ์028169315 ต่อ 212 ในวัน 

และเวลาท าการ 

 

 ส าหรับผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะรับรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจง้ชือ่ - นามสกุล 

พรอ้มรายละเอยีดของสถานทีจั่ดสง่มายัง “สว่นนักลงทนุสมัพันธ”์ E-mail : ir@ziga.co.th  

 

 

 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

   (นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง) 

     ประธานกรรมการบรษัิท 
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บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ของ 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุที ่4 เมษายน 2561 

ณ ศูนยก์ารคา้ เดอะไบรท ์พระราม 2 หอ้ง Ballroom 

 
เริม่ประชมุเวลา 9.30 น. 

 

 บรษัิท มผีูถ้อืหุน้ จ านวน 2,889 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 520,000,000 หุน้ (ตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธร์่วมเขา้

ประชมุผูถ้อืหุน้และออกคะแนนเสยีง ณ วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ วันที ่12 มนีาคม 2560) ใน

การประชมุครัง้นีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 17 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุ

แทนจ านวน 24 ราย รวมทัง้ส ิน้ 41 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันทัง้ส ิน้ 390,388,450 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.0747 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที ่27.  

นางสาวอชริญา  ระเบยีบนาวนุีรักษ์ พธิกีร ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษาทาง

กฏหมาย ซึง่เขา้ร่วมประชมุในครัง้นี ้

 

กรรมการบรษัิทมจี านวน 7 ทา่น มกีรรมการเขา้ร่วมจ านวน 7 ทา่น ดงันี้ 

คณุไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง       ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณุพลรชฏ  เปียถนอม         กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวัตกรรม

และกรรมการตรวจสอบ 

คณุเอมอร  โชตยิะปตุตะ  กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ  กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม และ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

คณุวราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ     กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ัดการ และ 

                                              ผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซือ้จัดหาและจัดซือ้ตา่งประเทศ 

คณุธรีนาท  งามจติรเจรญิ กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิารความเสีย่งและนวัตกรรม กรรมการบรหิาร และ

ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาและควบคมุระบบธรุกจิ 

คณุมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร และผูอ้ านวยการฝ่าย Demand 

กรรมการทีไ่มเ่ขา้ร่วมประชมุ : ไมม่ ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุในครัง้นีค้ดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุดงันี้ 

คณุเมทนิ ี งามจติรเจรญิ กรรมการบรหิาร ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ และผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล                                                   

คณุฐติพิร  เขยีวยวง  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดงันี ้

คณุไพบลู  ตนักลู จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

ทีป่รกึษากฎหมาย คณุมนัญญา  ฐตินัินทวรรณ จาก บรษัิท ทีป่รกึษากฎหมาย ซเีอ็มท ีจ ากดั 

และตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย คณุสมพงษ์  บญุธรรมจนิดา 

 

 จากนัน้นางสาวอชริญา ระเบยีบนาวนุีรักษ์ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขัน้ตอน

การประชมุ วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง 

วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ดงัตอ่ไปนี ้

การออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออก

เสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง

ลงคะแนนเป็นบางสว่น 
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ในกรณีมอบฉันทะ 

ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสยีงของ

ผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอื

เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่

ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณี

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่

เห็นสมควร 

 

การนับผลคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ และของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ

ใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะทีบ่รษัิทบันทกึไวล้ว่งหนา้ในขณะทีผู่รั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนเขา้ประชมุ ทีอ่อกเสยีงไม่เห็นดว้ย

และงดออกเสยีงมาหักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูท้ีม่าประชมุในแตล่ะวาระ 

ประธานฯ จะประกาศใหท้ีป่ระชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระสิน้สดุลงโดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 

ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้ 

ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะลง  

คะแนนเสยีงไปในทางใด จะถอืว่าเป็นบัตรเสยี เชน่ การท าเครื่องหมายทัง้ในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท า  

เครือ่งหมายไม่ชดัเจน หรอืขดีฆ่าเครือ่งหมายใดโดยไม่ลงลายมอืชือ่ก ากับบรเิวณทีข่ดีฆ่า หรอืการไม่ท าเครือ่งหมาย

ใดๆ  ในบตัรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสยีงของบตัรเสยี จะถกูนับเสมอืนเป็น “งดออกเสยีง”  

นอกจากนีเ้พือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคลอ้งกับแนวปฏบิัตทิีด่ใีนการประชมุผูถ้อืหุน้ของส ากนักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์ในการประชมุครัง้นี้ บรษัิทไดม้อบหมายใหบ้รษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด ท า

หนา้ทีด่แูละการประชมุในครัง้นี ้ 

 

นางสาวอชริญา  ระเบยีบนาวนุีรักษ์ ไดก้ลา่วเชญิตัวแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนโดยมนีาย ธง

เอก ตริะศริชิยั ท าหนา้ทีเ่ป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในครัง้นี ้

พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระมดีงันี ้

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี2560 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ส าหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสว่นหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการ    

ด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

วาระที ่5  พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วาระที ่7  พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 

ทัง้ 5 วาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทประจ าปี ส าหรับปี 2560 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มี

การลงมตใินวาระนี ้

วาระที ่6  พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ซึง่วาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยเสยีงไม่นอ้ย

กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท ซึง่วาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ตามขอ้บงัคบับรษัิท ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ พธิกีรจงึเรยีนเชญิ    

นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ 

 

นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท ไดก้ลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และเริม่ประชมุตามระเบยีบ

วาระดงันี ้
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วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่21 

เมษายน 2560 รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุทีบ่รษัิทไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิ

ประชมุในครัง้นี ้

ประธานสอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

 

ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่21 

เมษายน 2560 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 

เห็นดว้ย  388,394,350  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 2,008,000 เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง 

ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 4 ราย รวม 13,900 หุน้ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 45 ราย รวม 390,402,350 หุน้ 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2560 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววราลักษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมาใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

 นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ รายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2560 โดยสรุปดงันี้ 

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นดงันี้ 

สนิทรัพย ์ เป็นจ านวนเงนิ   1,281.98 ลา้นบาท 

หนีส้นิ      เป็นจ านวนเงนิ  499.73    ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้  เป็นจ านวนเงนิ  782.25    ลา้นบาท 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ ชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 2559  

บรษัิทมสีนิทรัพย ์เพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 655.54 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 104.6 โดยรายการทีเ่ปลีย่นแปลง

อยา่งมนัียส าคญั ของสนิทรัพยม์ดีงันี ้

การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื จ านวน 285.2 ลา้นบาท เพือ่รองรับยอดขายทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้  

การเพิม่ขึน้จากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 284.57 ลา้นบาท จาก การไดรั้บช าระทนุ

จดทะเบยีนทีอ่อกจ าหน่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้จากการเสนอขายหุน้ใหป้ระชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

บรษัิทมหีนี้สนิ เพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 188.63 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 60.6 โดยรายการทีเ่ปลีย่นแปลง

อยา่งมนัียส าคญั ของหนีส้นิมดีงันี ้

การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ จ านวน 197.8 ลา้นบาท เนื่องมาจากการทีบ่รษัิทรับรูมู้ลค่าสนิคา้ระหว่าง

ทางซึง่ยังไมถ่งึก าหนดช าระเงนิเป็นเจา้หนีก้ารคา้ตา่งประเทศ 

การเพิ่มขึน้ของหนี้สนิภายใตส้ัญญาทรัสตร์ีซที จ านวน 67.7 ลา้นบาท เนื่องจาก การซือ้วัตถุดบิเหล็กมว้นเพิม่ขึน้  

ส าหรับเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท มีสัดส่วนที่ลดลง จาก 68 ลา้นบาทเหลือ 43.26 ลา้นบาท 

เนือ่งจาก การทยอยช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 466.91 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 148.1 จากการเพิม่ของ

ทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ จ านวน 40 ลา้นบาท และสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ จ านวน 415.2 ลา้นบาท  

 

สรุปผลการด าเนนิงานของบรษัิท ส าหรับปี 2560 เป็นดงันี ้

รายไดร้วม  จ านวน 909.95  ลา้นบาท  

ตน้ทนุขาย  จ านวน 679.62  ลา้นบาท  

คา่ใชจ้า่ย  จ านวน 98.65  ลา้นบาท 

ก าไรสทุธ ิ จ านวน 131.68  ลา้นบาท 

คดิเป็นอตัราก าไรสทุธ ิรอ้ยละ 14.47 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน อยูท่ี ่0.28 บาทตอ่หุน้  
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เมือ่เปรยีบเทยีบตวัเลขกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 2559 สรุปการเปรยีบเทยีบเป็น ดงันี ้

รายไดจ้ากการขาย ปี 2560 เป็นจ านวน 882.23 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นเป็นจ านวน 37.55 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิ

เป็นรอ้ยละ 4.1 

 

รายไดอ้ืน่ ปี 2560 เป็นจ านวน 27.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น เป็นจ านวน 5.83 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.6 

จากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันในปีก่อน ท าใหบ้รษัิทมรีายไดร้วมลดลงเป็นจ านวน 31.72 

ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 3.4 

ตน้ทนุขาย ปี 2560 เป็นจ านวน 679.62 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.03 ของรายไดจ้ากการขาย ส าหรับตน้ทนุขาย

ปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 588.91 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64.03 เห็นไดว้า่สดัสว่นตน้ทนุดังกลา่วเพิม่สงูขึน้ สาเหตุ

หลักเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหล็กมว้นเฉลีย่ ทีม่แีนวโนม้ปรับตัวเพิม่ขึน้ตัง้แตใ่นชว่งปลายปี 2559 สง่ผลให ้

บรษัิทมกี าไรขัน้ตน้ลดลงเหลอืรอ้ยละ 22.97 

 เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เป็นดงันี ้

คา่ใชจ้า่ยในการขาย เป็นจ านวน 15.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น เป็นจ านวน 3.14 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย

ละ 24.6 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงานขายทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากในอดตีทีผ่า่นมา บรษัิทมกีารรับพนักงาน

ทีจ่บการศกึษาในระดับต า่กวา่ปรญิญาตรีปะปนกับระดับปรญิญาตร ีในขณะทีปั่จจุบันบรษัิทมนีโยบายรับพนักงานใหม่

ตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีทา่นัน้     

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร เป็นจ านวน 44.95 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น เป็นจ านวน 1.20 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ย

ละ 2.6 

ตน้ทนุทางการเงนิ เป็นจ านวน 11.37 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น เป็นจ านวน 0.03 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

0.3 ซึง่เป็นจ านวนเงนิใกลเ้คยีงกันกับปีกอ่น ตน้ทนุทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษัิทเกดิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ทรัสตร์ซีที 

(Trust Receipt) จากการซือ้วตัถดุบิ 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้เป็นจ าวน 26.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น เป็นจ านวน 29.95 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

53.1 ตามสดัสว่นของก าไรสทุธทิีล่ดลง 

 หลงัจากนางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ ชีแ้จงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ซกัถาม 

คณุสนุพินธ ์ พัชรครุกานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตัวเอง สอบถามเกีย่วกับผลประกอบการไตรมาส 4 เป็นอย่างไรเมือ่เทยีบ

กบัไตรมาส 1, 2 และ 3 ทีม่แีนวโนม้ก าไรลดลง 

คณุวราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ กรรมการผูจั้ดการ ชีแ้จงวา่ในไตรมาส 4  มปัีญหาในเรือ่งของการเรยีกเขา้สนิคา้เนื่องจาก

ในปีทีผ่่านมามฤีดูฝนยาวนานกว่าปีทีผ่่านมาจงึท าใหก้ารโครงการก่อสรา้งต่างๆลดลง และตอ้งมกีารปรับสัดสว่นของ

การผลติสนิคา้หลายขนาด เหตกุารณ์เหลา่นี้สง่ผลใหส้ต๊อกสนิคา้คลาดเคลือ่นจากปีทีผ่่านมาแต่ทางบรษัิทก็ไดน้ าไป

ปรับปรุงและไดท้ าการจัดเตรยีมวางแผนสนิคา้ในชว่งไตรมาสตอ่มา  

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ตอบค าถามเพิม่เตมิ บรษัิทไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เมือ่เดอืนสงิหาคม 2560 

โดยไดร้ะดมทนุเพือ่ตอ้งการขยายโรงงาน เนื่องจากขาดพืน้ที่ในการจัดเก็บสนิคา้ ในสว่นทีค่ณุวราลักษณ์ชีแ้จงนัน้จงึ

เป็นเรือ่งของการวางแผนจากเนือ้ทีท่ีม่จี ากดั แตปั่ญหาหลกัเกดิจากโกดงัสนิคา้ทีไ่มเ่พยีงพอในการจัดเก็บ 

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตรัิบทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทประจ าปี 2560 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอทีป่ระชมุวา่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด ้

มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุประจ าปี ณ วันสิน้สดุรอบปีบัญชขีอง

บรษัิททีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ และเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปี

เพื่อพจิารณาอนุมัต ิโดยงบดุลและบัญช ีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ทีแ่สดงไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 2560 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารทีไ่ดจั้ดส่ง

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ 

ประธานฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 

ธันวาคม2560  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย  390,782,350  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวม 380,000 หุน้ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 47 ราย รวม 390,782,350 หุน้ 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบั

ผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววราลักษณ์  งามจติรเจรญิ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานการจัดสรรก าไร

สว่นหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2560 ใหท้ีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 นางสาววราลักษณ์  งามจติรเจรญิ แจง้การจัดสรรก าไรสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิ

ปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปดงันี ้

ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา(ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนี้จะมี

จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

ในปี 2560 บรษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 131.68 ลา้นบาท ตอ้งตัง้ส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธคิดิเป็นจ านวน 

6.58 ลา้นบาท โดยในระหวา่งปีบรษัิทมกีารตัง้ส ารองตามกฎหมายตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการแลว้ เป็นจ านวนเงนิ 

6.02 ลา้นบาท คงเหลอืทีต่อ้งตัง้ส ารองเพิ่มอกีเป็นจ านวนเงนิ 0.56 ลา้นบาท หลังจากพิจารณาอนุมัตสิ ารองตาม

กฎหมายแลว้ จะมกี าไรสะสมในสว่นทียั่งไม่จัดสรรเป็นจ านวน 86.41 ลา้นบาท ทีจ่ะสามารถจ่ายเงนิปันผลได ้โดยใน

ระหวา่งปีบรษัิทไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลมูลค่าหุน้ละ 0.1591 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 70 ลา้นบาท และใน

การประชมุครัง้นี้ขออนุมัตจิ่ายเงนิปันผลเพิม่อกีมูลค่าหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 67.6 ลา้นบาท ดังนัน้รวม

เป็นเงนิปันผลทีบ่รษัิทจ่ายทัง้สิน้มูลคา่หุน้ละ 0.2891 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 137.6 ลา้นบาท หลังจากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้พจิารณาจา่ยเงนิปันผลในครัง้นีแ้ลว้จะท าใหก้ าไรสะสม-ยังไม่ไดจ้ัดสรรคงเหลอืเป็นจ านวน 18.81 ลา้นบาท 

 หลงัจากนางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ ชีแ้จงแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ซกัถาม 

คณุสนุพินธ ์ พัชรครุกานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตวัเอง สอบถามวา่ปีทีผ่า่นมามกีารจา่ยปันผล 2 - 3 ครัง้ตอ่ปีในอตัรารอ้ยละ 

80 - 90  ในปีตอ่ๆ ไปจะมกีารจา่ยปันผลในอตัราเทา่นีอ้กีหรอืไม ่ 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารแจง้วา่หากบรษัิทไม่ไดข้ยายกจิการก็จะสามารถมกีระแสเงนิสดเพยีง

พอทีจ่ะน าไปจา่ย แตท่ัง้นี ้ยังไมส่ามารถใหส้ญัญาวา่จะมกีารจ่ายปันผลปีละ 2 ครัง้ หรอืมทีกุปีนัน้อยูท่ีภ่าวะการณ์ 

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและลงมตอินุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรจากผลประกอบการปี 2560 จ านวน 0.56 ลา้น

บาท เพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรา 0.13 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 

67.6 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่12 มนีาคม 2561 (Record Date) และบรษัิท

จะจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2561 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรก าไรสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการ

จา่ยเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย  390,862,350  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวม 80,000 หุน้ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 48 ราย รวม 390,862,350 หุน้ 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 13 ก าหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการ

พน้จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษัิททัง้หมด โดยกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจ

ไดรั้บการเลอืกใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด”้ ส าหรับรายนามกรรมการบรษัิท ทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระใน

ปีนี ้มจี านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง  - กรรมการอสิระ  

นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ  -  กรรมการ 

นางมณฑา  ทสัฐาน  -  กรรมการ 

 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคุณสมบัตกิรรมการ  

ในดา้นตา่งๆ โดยความเหมาะสม    ดา้นคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ ผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมา คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 

ท่าน ดังกล่าวลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒมิีความรูค้วามสามารถและผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการของบริษัท  

จงึเห็นสมควร ทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชมุ อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ใหก้ลบัเขา้ 

 

ด ารงต าแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึง่  

ส าหรับวาระที ่5 นี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยเสยีงขา้งมากของท่านผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ตามกฎหมายแลว้ในวาระนี ้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดท้กุทา่น แตเ่พือ่ความโปร่งใส กรรมการทัง้ 3 ทา่น จะออกจาก

หอ้งประชมุชัว่คราว โดยใหน้ายพลรชฏ เปียถนอม กรรมการอสิระ ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานฯ แทน พธิกีรไดน้ าเสนอประวัติ

กรรมการทัง้ 3 ทา่น ตอ่ผูถ้อืหุน้ทราบ ตามรายละเอยีดประวัตโิดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ตามเอกสารทีส่ง่ใหผู้ ้

ถอืหุน้ในหนังสอืเชญิประชมุแลว้ ประธานฯ เสนอทีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นตามล าดบั 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตแิตง่ตัง้ นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรอืง นางสาววราลักษณ์ งามจติรเจรญิ และนางมณฑา 

ทสัฐาน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที ่5.1  อนุมตัแิตง่ต ัง้ นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง เป็นกรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย  381,642,251  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6387 

ไมเ่ห็นดว้ย 9,229,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3613 

งดออกเสยีง 6,500  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

 

วาระที ่5.2  อนุมตัแิตง่ต ัง้ นางสาววราลกัษณ ์ งามจติรเจรญิ เป็นกรรมการ 

เห็นดว้ย  381,642,251  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6387 

ไมเ่ห็นดว้ย 9,229,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3613 

งดออกเสยีง 6,500  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

 

วาระที ่5.3  อนุมตัแิตง่ต ัง้ นางมณฑา  ทสัฐาน  เป็นกรรมการ 

เห็นดว้ย  381,642,251  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6387 

ไมเ่ห็นดว้ย 9,229,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3613 

งดออกเสยีง 6,500  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 4 ราย รวม 16,001 หุน้ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ราย รวม 390,878,351 หุน้ 

 

  

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจาก

บรษัิท ในรูปแบบของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัสหรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอ้บงัคับหรอื

ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก าหนด โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทน

กรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อยตา่งๆ และการจัดสรรเงนิรางวลักรรมการใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัภาระหนา้ทีข่องกรรมการทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตาม 

หนงัสอืเชิญประชมุ 2562 
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กฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ยังไดก้ าหนดให ้

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

          จงึเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ

ทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วบรษัิทไดพ้จิารณาตามหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้  

โดยมรีายละเอยีดของคา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามในหนังสอืเชญิประชมุ ดงันี ้

  

หมายเหต ุ:  

1. กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไมไ่ดรั้บคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วขา้งตน้    

2. ไมม่คีา่ตอบแทนอืน่ๆ นอกเหนอืจากคา่เบีย้ประชมุ        

 ประธานฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

คณุบญุเกยีรต ิ เจนบญุลาภ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งราคาหุน้ทีล่ดลงซึง่ทางคณะกรรมการควรแสดงความ

รับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ดงันัน้คา่ตอบแทนจงึควรทีจ่ะลด เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย  

คณุวราลักษณ์ งามจติรเจรญิ กรรมการผูจั้ดการชีแ้จงวา่คา่ตอบแทนกรรมการทีต่ัง้ไว ้5 ลา้นบาท นัน้ในปี 2559 ไดท้ า

การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นเงนิ 340,000 บาท ในปี 2560 คา่ตอบแทน 370,000 เทา่นัน้ ซึง่คณะกรรมการไดท้ า

ประโยชน์และใหก้ารบริหารจัดการอย่างเต็มที่และในปี 2560 บริษัทมีการประชุม คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ และ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม 2 ครัง้ เทา่นัน้ 

 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลา่ววา่เรือ่งคา่เบีย้ประชมุจะรับไปพจิารณาตอ่ไป 

ประธานสอบถามเพิม่เตมิวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

 

เห็นดว้ย  380,945,651  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.4589 

ไมเ่ห็นดว้ย 9,9 32,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.5411 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ราย รวม 390,878,351 หุน้ 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และ

ขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 29 ก าหนดว่าใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิัตงิานของผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้คเูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากัด ในปีทีผ่่านมา และมคีวามเห็นวา่ ผูส้อบบัญชบีรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด มมีาตรฐานการ

ท างานทีด่ ีมคีวามเป็นอสิระในการท างาน และไดป้ฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินใหแ้ลว้เสร็จไดท้ันตามก าหนดเวลา นอกจากนี้ไดพ้ิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชสี าหรับปี 2561 และมี

ความเห็นวา่คา่สอบบญัชดีงักลา่วมคีวามเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัช ี 

 จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดจ านวนเงนิ

คา่สอบบัญช ีประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดดังนี้ แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้คเูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี 2561 โดยมรีายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้

 
นายไพบลู    ตนักลู           ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4298  หรอื  

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3760  หรอื  

นายพสิฐิ      ทางธนกลุ      ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4095 

 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทส าหรับปี 2561 และก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 

2,450,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบบญัช ี

ประธานสอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่
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คณุสมเกยีรต ิ  สาลพัีฒนา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ คา่บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบบัญชมีี

การก าหนดวงเงนิไวห้รอืไม ่และคา่สอบบญัชคีวรท าตารางปรยีบเทยีบเพือ่เขา้ใจง่ายขึน้ 

 คณุไพบลู  ตันกลู ผูส้อบบญช ีชีแ้จง บรกิารอืน่ค่าสอบบัญชเีป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกับ คา่เดนิทางโดยปกตเิป็น

หลักหมืน่ สว่นบรกิารอืน่โดยหลักมาตรฐานบัญชคีา่บรกิารอืน่ผูส้อบบัญชจีะไม่สามารถรับไดถ้า้ไม่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบเพราะมหีลักการเรือ่งของความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชทีีผ่่านมาก็ไม่ไดใ้หบ้รกิารอืน่ สว่น

เรือ่งการก าหนดวงเงนิของคา่บรกิารอืน่ๆ ในครัง้หนา้จะสรุปคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ใหท้ราบ 

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแต่งตัง้นายไพบูล ตันกูล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่

4298 หรอืนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3760 หรอืนายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต

เลขที ่4095 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2561 และก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2561 

เป็นจ านวนเงนิ 2,450,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบบญัช ีดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย  390,878,351   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  0  เสยีง  

บตัรเสยี   0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ราย รวม 390,878,351 หุน้ 

 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุว่าเนื่องดว้ยค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ21/2560 เรือ่ง การแกไ้ข

เพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการใหส้ทิธผิูถ้ ือหุน้เรียกประชมุวสิามัญผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ท าใหข้อ้บังคับของ

บรษัิท ขอ้ 24 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดมิไมม่ผีลบงัคับไดต้อ่ไป เนือ่งจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว จงึเห็นควรเสนอให ้

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 24 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

 

ขอ้บงัคบัเดมิ 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแตว่นัสิน้สดุของ

รอบปีบญัช ี

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกันนับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้

แตต่อ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจัดประชมุผู ้

ถอืหุน้ภายใน 1 เดอืน นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้บงัคบัใหม ่

ขอ้ 24.   คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแตว่นัสิน้สดุของ

รอบปีบญัช ี

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชมุวสิามัญ

เมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชือ่กนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุ

เรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผู ้

ถอืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้

ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้ ือหุน้อืน่ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ 

(45) วันนับแตว่ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถ้อืวา่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเป็นผูเ้รยีก

ประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตาม 
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สมควร ทัง้นี้ หากจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เป็นผู ้

รอ้งขอใหเ้รยีกประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ่่ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้

นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

 ประธานฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 24 ตามทีเ่สนอ ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นดว้ย  390,888,351  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี  0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวม 10,000 หุน้ 

รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 53 ราย รวม 390,888,351 หุน้ 

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 

(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.2544) ก าหนดไวว้า่ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีได ้บรษัิทเห็นสมควรบรรจวุาระ

นี้เพือ่เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา เรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษัิท

ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

 

ไมท่ราบวา่ม ีผูถ้อืหุน้ทา่นใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา เรือ่งอืน่ๆ หรอืไม ่ 

คณุบญุเกยีรต ิบญุลาภ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

เหตผุลทีร่าคาหุน้ลดลง ทัง้ทีผ่ลประกอบการมกี าไร 131 ลา้นบาท 

บรษัิทจะมวีธิดีแูลแกไ้ขเรือ่งราคาหุน้อยา่งไรเพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2561 บรษัิทมเีป้าหมายอยา่งไร  

การตัง้ก าแพงภาษีเหล็กของสหรัฐอเมรกิา มผีลกระทบตอ่บรษัิทหรอืไม ่อยา่งไร 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงราคาหุน้อาจไม่สะทอ้น กบัผลประกอบการของบรษัิททีม่กี าไร 

ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความเชือ่มั่นของผูถ้ือหุน้ดว้ย โดยทีผ่่านมาบรษัิทขยายธุรกจิดว้ยความระมัดระวัง ซึง่อาจเตบิโต

ไมไ่ดเ้ร็วเทา่ทีผู่ถ้อืหุน้คาดหวงั 

ส าหรับเป้าหมายในการด าเนนิธรุกจิ ปัจจุบัน มสีนิคา้ 2 ประเภท ประกอบดว้ย 1 ) สนิคา้จไีอ คอื ผลติภัณฑเ์หล็กกาวา

ไนซ ์ทอ่เหล็กโครงสรา้งซกิา้ ทอ่รอ้ยสายไฟไดว่า ซึง่บรษัิทขยายฐานลูกคา้ไปตามโครงการมากขึน้เนื่องจากบรษัิท

ไดรั้บ มอก.แลว้ ซึง่ลกูคา้กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ลกูคา้เดมิของทอ่อยูแ่ลว้ ทีผ่า่นมาบรษัิทจ าหน่ายทอ่รูปทรงกลม ซึง่ในปัจจบุัน

บรษัิทเพิม่เป็นท่อแบนและท่อเหลีย่ม เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้ับลูกคา้ 2) ธุรกจิโมดูล่า (I-retail) ซึง่เป็นตัวทีจ่ะเพิ่ม

มลูคา่ใหธ้รุกจิ  ปัจจบุนับรษัิทอยูร่ะหวา่งการสรา้งโรงงานใหม ่งบประมาณ 480 ลา้นบาท  บนพืน้ทีป่ระมาณ 28 ไร่ เพือ่

ใชพ้ื้นทีส่ าหรับประกอบ I-retail และขยายพื้นทีค่ลังสนิคา้ ซือ้เครื่องสลทิเตอร์เพิม่  ซึง่จะชว่ยลดตน้ทุนสว่นหนึ่งได ้

บรษัิทฯ ก็สามารถท าใหส้นิคา้มกี าไรเพิม่ได ้โดยสรุปปี 2561 บรษัิทวางเป้าหมายการเตบิโตไม่ต า่กวา่ 15% ซึง่จะเห็น

ภาพชดัขึน้หลงัจากโรงงานแลว้เสร็จ 

อกีหนึง่ผลติภัณฑท์ีบ่รษัิทจะเริม่ด าเนนิการหลงัจากทีเ่คลยีรพ์ืน้ทีโ่รงงานไดแ้ลว้ คอื ซกิา้โฮม ซึง่ไดพั้ฒนามาจากโมดู

ลา่ I-retail รูปแบบการกอ่สรา้งเป็น dry process สามารถท าการกอ่สรา้งไดอ้ย่างรวดเร็ว มาตรฐานสงู ตน้ทนุถูก และ

ลกูคา้สามารถเปลีย่นฟังกช์ัน่ได ้ 

เรื่อง anti dumping ของทางสหรัฐอเมรกิานัน้ บรษัิทมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวัตกรรมทีม่ศีักยภาพอยู่

แลว้ คอยเฝ้าระวงัเรือ่งนีอ้ยา่งใกลช้ดิ และทางบรษัิทมคีวามสามารถปรับเปลีย่นกลยทุธไ์ดต้ลอดเพือ่ใหเ้ขา้กับความผัน

ผวนของตลาดเหล็ก  
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คุณบุญเกยีรต ิเจนบุญลาภ กล่าวว่า จากทีคุ่ณศุภกจิ งามจติรเจรญิไดช้ีแ้จง ท าใหท้ราบแผนการด าเนินงาน ท าใหม้ี

ความสบายใจมากขึน้ อยา่งไรก็ด ีหากบรษัิทมกีารประชาสมัพันธถ์งึแผนงานและการวางเป้าหมายของบรษัิทใหผู้ถ้อืหุน้

และนักลงทนุรับทราบภายใตข้อ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  อาจสง่ผลดตีอ่ราคาหุน้ คณุบญุเกยีรต ิเจนบญุลาภ ขอค าตอบที่

ชดัเชนส าหรับการทีส่หรัฐอเมรกิาตัง้ก าแพงภาษีเหล็กมผีลตอ่บรษัิทฯ หรอืไมอ่ยา่งไร  

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่เมือ่สหรัฐอเมรกิาประกาศ anti dumping ไม่รับเหล็กเขา้

ประเทศ ประเทศจนีเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบอย่างหนัก ซึง่สง่ผลใหเ้กดิภาวะเหล็กลน้ตลาด อยา่งไรก็ด ีเนือ่งจากประเทศ

จนีมกีารควบรวมผูจ้ัดจ าหน่ายรายใหญ่และรายย่อย สง่ผลใหส้ามารถควบคมุตลาดได ้ราคาเหล็กจงึมไิดป้รับตัวลงตาม

ภาวะเหล็กลน้ตลาดและยังคงมคีวามผันผวน ดังนัน้บรษัิทจงึมกีารลงทุนในซอฟแวร์เพื่อบรหิารจัดการการผลติ และ

มุง่เนน้การพัฒนาผลติภัณฑเ์พือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้และแกปั้ญหานี ้

 

คณุบญุเกยีรต ิเจนบญุลาภ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง กลา่ววา่ ทางบรษัิทฯ ควรมกีารประชาสมัพันธ ์เพือ่เพิม่ความมั่นใจให ้

ผูถ้อืหุน้มากยิง่ขึน้ 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่ หากมกีารประชาสมัพันธท์ าใหม้คีา่ใชจ้่าย และมผีลกระทบ

ตอ่ตน้ทนุ เพราะฉะนัน้ถา้มกีารประชาสมัพันธแ์ลว้ ประกอบการไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ก็อาจจะเป็นการเพิม่คา่ใขจ้่าย

ได ้ ส าหรับราคาหุน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทางบรษัิทไม่ไดเ้ขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืด าเนนิการใดๆ ผูบ้รหิารเพยีงแต่ท า

หนา้ทีบ่รหิารงานอยา่งเต็มความสามารถเทา่นัน้  ทางบรษัิทฯเชือ่วา่หากผูถ้อืหุน้มคีวามมั่นใจวา่บรษัิทจะเตบิโตประกอบ

กบัผลประกอบการทีด่ขีองบรษัิทฯ จะสง่ผลใหธ้รุกจิมคีวามย่ังยนื 

 

คณุสมเกยีรต ิสาลวีฒันา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ 

 ตน้ทนุของปี 2560 สงูขึน้จากปี 2559 ในฐานะผูบ้รหิารมวีธิกีารควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างไร และในปี 2560 ตน้ทุนการ

ขายทีเ่พิม่ขึน้ มาจากสาเหตใุด  

จากในรายงานของผูผ้ลติทอ่และโลหะแปรรูปเหล็กแผน่ภายในประเทศม ี59 ราย อยากถามวา่บรษัิทอยู่ทีอ่นัดับใดของ

สมาคมผูผ้ลติทอ่โลหะ  

คณุฐติพิร  เขยีวยวง  ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ ชีแ้จงวา่ ส าหรับตน้ทุนขายทีม่กีารปรับตัวเพิม่สงูขึน้ มาจาก

สว่นของวัตถุดบิหลักทีน่ าเขา้จากประเทศจนี ทีม่แีนวโนม้ปรับตัวเพิม่สงูขึน้ ซึง่มกีารปรับราคาเพิม่ตัง้แต่ชว่งปลายปี 

2559 ในสว่นของราคาเป็นปัจจัยทีค่วบคมุไมไ่ด ้ทางประเทศจนีจะเป็นผูก้ าหนดทศิทางราคา  

คุณศุภกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า ส าหรับอันดับของผูผ้ลติท่อและโลหะแปรรูปเหล็กแผ่น

ภายในประเทศ คาดวา่บรษัิทน่าจะอยูใ่นล าดบัทา้ยๆ  

 

คณุนรา ศรเีพชร ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่  

เรือ่งโรงงานใหม ่บรษัิทเพิง่เขา้ตลาดหลักทรัพย ์จากการ IPO มเีงนิสดคงเหลอืเกอืบ 400 ลา้นบาท ซึง่มงีบลงทนุใหม่ 

480 ลา้นบาท เงนิจาก IPO ทีไ่ดม้าน าไปใชส้รา้งโรงงานใหม่ใชห่รอืไม ่และคาดวา่ก าหนดเสร็จเมือ่ไหร่ สถานทีต่ัง้อยู่

ทีไ่หน และโรงงานเก่าใชพ้ื้นทีห่มดแลว้หรือไม่  หากยังพอมพีื้นทีเ่หลอืควรใชพ้ืน้ทีโ่รงงานเก่า เพือ่เก็บเงนิสดไวท้ า

อยา่งอืน่  

เรือ่งสนิคา้คงเหลอื ปี 2559 ม ี124 ลา้นบาท ปี 2560 ม ี365 ลา้นบาทเกดิจากอะไร  

คณุศภุกจิมองวา่บรษัิทจะสามารถเตบิโตไปกบัธรุกจิอืน่อกีไดห้รอืไม ่นอกจากกาแฟพันธุไ์ทย 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่ การทีบ่รษัิทเขา้ตลาดหลักทรัพย ์มวีัตถุประสงคท์ีช่ดัเจน 

เพื่อใชเ้งนิ ในการ ซือ้ทีด่นิ ก่อสรา้งโรงงาน และซือ้เครื่องจักรต่างๆ  ส าหรับโรงงานเก่าบรษัิทมกีารใชพ้ื้นทีเ่ต็มมา

ตัง้แต ่2 ปีทีผ่า่นมา จงึจ าเป็นตอ้งขยายโรงงานเพิม่เตมิ 

สนิคา้คงเหลอืตามที ่คณุนรา ศรเีพชร ผูถ้อืหุน้มคี าถาม เนือ่งจากทางบรษัิทมมีั่นใจวา่ธรุกจิจะเตบิโต จงึสัง่เหล็กในชว่ง

ปลายปี และหากมองยอ้นกลับไปจะเห็นวา่บรษัิทก็ท าการสัง่เหล็กแบบนี้มาโดยตลอด เนือ่งจากการสง่มอบในชว่งของ

ไตรมาส 1 ประเทศจนีมักจะสง่มอบลา่ชา้เพราะตดิปัญหาในเรือ่งของ ปีใหม ่ตรุษจนี และหมิะ ท าใหใ้นทกุๆ ปีบรษัิทจงึ

ตอ้งมกีารสตอ๊กสนิคา้   

สว่นเรือ่งของการทีบ่รษัิทโตตามกาแฟพันธุไ์ทยหรอืเตบิโตกับธุรกจิอืน่ไดห้รอืไม่นัน้  บรษัิทฯเชือ่มั่นวา่ผลติภัณฑข์อง

บรษัิทฯสามารถเตบิโตไดก้ับหลายธรุกจิ สว่นตลาดในประเทศเพือ่นบา้นอย่าง AEC ถา้สง่ออกเหล็กเพยีงอย่างเดยีวจะ

มมีูลคา่นอ้ยดังนัน้ทางบรษัิทฯเล็งเห็นวา่ควรสง่ออกในรูปแบบของโมดลูา่ (ซกิา้โฮม) หรอื รา้นกาแฟ จะท าใหม้มีูลคา่

มากกวา่ 
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คุณนรา ศรีเพชร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า โมดูล่าทีจ่ะท า ใชส้ต๊อกทีม่อียู่หรือไม่ และ ในปัจจุบันบรษัิทใช ้

เทคโนโลยขีองบรษัิทเองหรือไม่  มลีูกคา้หรือไม่ และถา้คุณศุภกจิแจง้ว่าเป็นของพรีเมีย่มสรา้งมูลค่าเพิม่ไดม้องว่า

ก าไรขัน้ตน้เป็นอยา่งไร และตลาดเป็นอยา่งไร 

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่ การทีบ่รษัิทน าเสนอสนิคา้ตัวนีล้า่ชา้ เนือ่งจากตอ้งมคีวาม

มั่นใจก่อนในการลงทุน และทดลองผลติผลติภัณฑข์า้งเคยีงก่อนเพื่อความมั่นใจ หากถามว่าการท าบา้นก าไรมาก

หรือไม่  ถา้เป็น Corporate  ก าไรพอสมควรถา้เป็น Retail  ก าไรน่าจะเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีป่ระกาศไว ้ดา้น

ลกูคา้ก็มคีวามชดัเจนอยู่แลว้ เนือ่งจากบา้นเป็นปัจจัยพืน้ฐาน  โมดลูา่ไมไ่ดห้มายความวา่จะตัง้ไดแ้คโ่ซนเดยีว เทา่นัน้

อาจจะตัง้เป็นหมูบ่า้น หรอืแมจ้ะขายเป็นรายหลงั ก็ยอ่มท าได ้เพราะบรษัิทสามารถผลติบา้นได ้

 

คณุนรา ศรเีพชรพูด ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง กลา่ววา่ เรือ่งราคาเหล็กไมก่งัวลเทา่ไหร่ เพราะบรษัิทเป็นยีป๋ั่ว แตก่ลวัราคา

เหล็กลงแลว้ตน้ทุนทีเ่ราไดม้าจะรับรูบ้ัญชอีย่างไร ถา้ในอนาคต anti dumping มาจรงิเกดิวกิฤตเหล็กอกีรอบ ตรงนี้

บรษัิทจะเสยีหายหรอืไม ่และขอใหก้ าลงัใจทกุทา่น คณะผูบ้รหิาร พนักงานทกุทา่น 

คุณศุภกจิ  งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงว่าเรื่อง anti dumping ก็อยู่กับประเทศไทยมา 10-20 ปี

มาแลว้ และก็ลา่สดุมปีระกาศมาแลว้วา่ เหล็กทีบ่รษัิทน าเขา้มาไมต่ดิ anti dumping เพราะฉะนัน้ผลกระทบก็ไมม่ ี 

 

คณุสนุพินธ ์พัชรครุกานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่ ยอดขายของบรษัิทไม่ไดล้ดลงมาก ในปีทีผ่่านมา แตว่า่

ผูถ้อืหุน้สว่นใหญ ่จะวติกเรือ่งตน้ทนุทีส่งูขึน้และไมส่ามารถจะผลักไปใหล้กูคา้ได ้บรษัิทมวีธิกีารแกอ้ยา่งไร  

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่ การควบคมุราคามกีลไกของตลาดเขา้มาเกีย่วขอ้ง ผูซ้ ือ้ไม่

อยากซือ้แพง และเรือ่งของการบรหิารจัดการ ปัจจุบันตามทีบ่รษัิทชีแ้จง บรษัิทจ าเป็นตอ้งมโีกดังจัดเก็บสนิคา้ทีผ่ลติ 

การผลติตอ่เนื่องจะชว่ยลดตน้ทนุไดส้ว่นหนึง่ และเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิประเทศไทยในหมวดการก่อสรา้งไม่สูด้นัีก 

เพราะฉะนัน้บรษัิทจะตอ้งมีการสต๊อกสนิคา้ใหลู้กคา้เพื่อรองรับการเรียกเขา้ของสนิคา้ เมือ่ลูกคา้ตอ้งการสนิคา้ทาง

บรษัิทฯก็สามารถสง่มสีนิคา้ใหล้กูคา้ได ้เพราะในสว่นนีเ้ป็นสว่นส าคญัมาก เนือ่งจากบรษัิทเป็นผูป้ระกอบการรายเล็กใน

ตลาดใหญ่ ลกูคา้เรยีกเขา้สนิคา้ถา้สนิคา้ไม่ม ีลกูคา้ก็ตอ้งรอ จงึท าใหเ้สยีจังหวะการขาย นัน้คอืสาเหตหุลักๆ วา่เรือ่ง

ของการจัดการพื้นทีโ่กดังก็เป็นปัจจัยส าคัญมากทีม่ผีลต่อก าไร ซึง่หลังจากโรงงานเสร็จน่าจะกลับไปสูภ่าวะทีค่วรจะ

เป็น สว่นยอดขายของบรษัิทจะมองไปในเรือ่งของการเรยีกเขา้ของสนิคา้ ถา้มกีารสัง่ซือ้แตล่กูคา้ไม่ไดเ้รยีกสนิคา้เขา้ 

บรษัิทก็ไมนั่บเป็นยอดขาย  

 

คณุสนุพินธ ์พัชรครุกานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ถา้ตามขา่วบอกวา่ตอ้งมกี าไรขัน้ตน้ ที ่20 % อย่างไตร

มาสที ่1 2 น่าจะกลบัมาเป็นปกต ิหรอืตอ้งรอไตรมาส 3, 4  

คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลา่ว บรษัิทคาดหวงัวา่จะกลบัมา 

 

 

 เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซักถามหรือเสนอความคดิเห็นอกี ประธานในทีป่ระชมุไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีส่ละ

เวลามาร่วมประชมุ รวมถงึขอ้เสนอแนะ ซึง่บรษัิทจะรับไปพจิารณาในการด าเนนิกจิการของบรษัิทต่อไป และกลา่วปิด

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

 

ปิดประชมุ เวลา 11.36 น. 

 

   

    

        นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง 

            ประธานทีป่ระชมุ 

 

   

นางสาวธนดิา  เกรยีงพานชิ 

       เลขานุการบรษัิท  

    (ผูบ้นัทกึการประชมุ) 
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1.    กรรมการทีจ่ะครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่

 
    ชือ่ – สกุล : นางเอมอร โชตยิะปตุตะ 

    อาย ุ: 54 ปี 

    ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการอสิระ 
วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 9 ตลุาคม 2558 

 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• ปรญิญาโทหลักสตูร ผูบ้รหิาร (Mini MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์     

• ปรญิญาโทการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

• ปรญิญาตรบีญัช ีมหาวทิยาลัยเกรกิ        
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 

• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016    
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการบรษัิท/กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั   เลขานุการบรษัิท /ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  บรษัิท เอส.พ.ีซ ีพรเีซยีส เมททอล จ ากดั 

2546 – 2555 เลขานุการบรษัิท / ผูจั้ดการส านักตรวจสอบภายใน          บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
                       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

2543 – 2546     เลขานุการ รองประธานกรรมการบรหิาร           บรษัิท สหยเูนีย่น จ ากดั (มหาชน)  
2541 – 2443     ผูช้ว่ยผูจั้ดการส านักตรวจสอบภายใน   บรษัิท สหยเูนีย่น จ ากดั (มหาชน) 

2536 – 2541     ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน /      บรษัิท หลักทรัพย ์ยเูนีย่น จ ากัด 

                       Compliance  
2534 – 2536     หัวหนา้บญัชตีน้ทนุโรงงาน                    บรษัิท ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 

2532 – 2534     หัวหนา้สายงานตรวจสอบภายใน    บรษัิท ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• ไมม่ ี 

 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

•  เลขานุการบรษัิท / ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน    บรษัิท เอส.พ.ีซ ีพรเีซยีส เมททอล จ ากดั 

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/4 ครัง้ 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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2. กรรมการทีจ่ะครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่

     

    ชือ่ – สกุล : นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ  
    อาย ุ: 43 ปี 

    ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการ 

วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 21 เมษายน 2541 
 
 
 
 

คณุวฒุทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยสยาม 
• Director Certification Program (DCP) 198/2014 

• Director Accreditation Program (DAP) 2014 
• MDICP รุ่น 15 

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที ่17 

• Executive Development Program (EDP) 2017 
 

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ              บรษัิทไทยออรแ์กนคิวสิาหกจิเพือ่สงัคม จ ากดั  
2541 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท             บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

  กรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม  
  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• ไมม่ ี 

 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

• กรรมการ   บรษัิทไทยออรแ์กนคิวสิาหกจิเพือ่สงัคม จ ากดั 

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/4 ครัง้ 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม 2/2 ครัง้ 
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3. กรรมการที่จะครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

     
    ชือ่ – สกุล : นายธรีนาท งามจติรเจรญิ  

    อาย ุ: 37 ปี 
    ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการ 

วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 9 ตลุาคม 2558 

 

 
 
คณุวฒุทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• Master of Science in Service Management and Design Warwick University (United Kingdom) 

• Master of Engineer in Engineering Management Chulalongkorn University 
• ปรญิญาตร ี computer science  มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั 

• Director Certification Program รุ่น 209/2015 

• MDICP รุ่น 15 
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่18 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/กรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม          บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)  

กรรมการบรหิาร/ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาและควบคมุระบบธรุกจิ 

2550 – 2551 นักวเิคราะหก์ารตลาด        Digital Alchemy Ltd. 

2548 – 2550 วศิวกรรมซอฟแวร ์                           Thomson Reuters Software (Thailand) Ltd. 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• ไมม่ ี 

 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

• ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/4 ครัง้ 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม 2/2 ครัง้ 
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คณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั 
 

บรษัิทไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่ของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์กลา่วคอื 
1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผู ้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท  ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ

รายนัน้ ๆ ดว้ย 
2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีไ่ดรั้บการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกลา่วไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอื
ทีป่รกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ริหาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิท

ย่อยไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษัิท  และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ี ซึง่มผีูส้อบ

บัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทสงักัดอยู่  
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง

วชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
7. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่

เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงนิเดอืนประจ า หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่  ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

8. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิท 
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ประวตัแิละผลงานผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต บรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโทดา้นบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(MBA) 

ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(BBA) 

• คณุวฒุ ิ
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการวชิาชพีบัญชดีา้นการสอบบญัช ีระหวา่งปี 2550 ถงึ 2553 

• ประสบการณใ์นการท างาน 

2544 - ปจัจบุนั  
หุน้สว่นกลุม่บรษัิท ANS  

2535 – 2543  

KPMG – Bangkok (ปัจจุบนั บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากดั) โดย
ท างานดา้นการตรวจสอบบญัชแีละใหค้ าปรกึษาใหแ้กล่กูคา้ทีเ่ป็นกลุม่บรษัิท

ขา้มชาต ิโดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื Audit Partner 
2526 – 2534  

SGV Na-Thalang Co., Ltd ดา้นการตรวจสอบบัญชโีดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื 

Audit Manager 

 

นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่3500 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโทดา้นบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ (International Program)  
(MBA) 

ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(BBA) 

• คณุวฒุ ิ
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

• ประสบการณใ์นการท างาน 

2544 - ปจัจบุนั  
หุน้สว่นกลุม่บรษัิท ANS 

The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL. 
Ericsson Thai Networks Co., Ltd. ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี

SGV Na-Thalang Co., Ltd ดา้นการตรวจสอบบัญชโีดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื 

Senior Auditor 

 

นายเสถยีร วงศส์นนัท ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่3495 
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• การศกึษา 

ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(MBA) 
ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(BBA) 

ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช (LL.B) 

• คณุวฒุ ิ

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

• ประสบการณใ์นการท างาน 

2544 - ปจัจบุนั  
หุน้สว่นกลุม่บรษัิท ANS 

Financial Controller และ ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ีของบรษัิทอืน่ๆ รวม 16 ปี 

SGV Na-Thalang Co., Ltd ดา้นการตรวจสอบบัญช ีโดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื 
Senior Auditor 

นายวชิยั รุจติานนท ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่4054 

 
• การศกึษา 

 ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ (การสอบบญัช)ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
สาขาสอบบญัช ี

• คณุวฒุ ิ

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

• ประสบการณใ์นการท างาน 

ปัจจุบนั หุน้สว่น บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

Tax Compliance แผนกภาษีของกลุม่ บรษัิท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากัด 
อดตีผูช้ว่ยผูจั้ดการดา้นตรวจสอบบญัช ีบรษัิท เคพเีอ็มจ ีออดทิ จ ากัด 

นางสาวกุลธดิา ภาสรุกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่5946 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาบญัช ี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตรหีลกัสตูรบรหิารธรุกจิ สาขาบัญช ี มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์ธรุกจิ 4 ปี มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

• คณุวฒุ ิ
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ปี 2561- ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการมาตรฐานดา้นการสอบบญัชแีละเทคนคิ

การสอบบญัช ี

• ประสบการณ์ในการท างาน 
 ปี 2546- ปัจจุบนั หุน้สว่น บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

 

นายยทุธพงษ ์เชือ้เมอืงพาน 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่9445 
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ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

 
 

ชือ่ – สกลุ   นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง 

อายุ    60 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษัิท กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษัิท  

                                          ประธานกรรมการการตรวจสอบ 

 

 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
• ปรญิญาตรบีญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• Director Certification Program รุ่น 208/2015    
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 

• หลกัสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 
  

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – 2561  กรรมการ / กรรมการผูจ้ัดการ   บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท/กรรมการอสิระ  บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2560 – ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ัดการ  
                       ประธานบรหิารสายบญัชกีารเงนิและพัฒนาธรุกจิ บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2555 - 2560      รองกรรมการผูจ้ัดการ  

                       ประธานบรหิารสายบญัชกีารเงนิและพัฒนาธรุกจิ บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2554 – 2555     กรรมการผูจ้ัดการ     บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2551 - 2554      ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (CFO)  บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2553 - 2561      กรรมการผูจ้ัดการ/กรรมการ   บรษัิท ซไีอจ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

2560 - 2561      กรรมการ      บรษัิท ซไีอจ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด  
2553 - 2560      กรรมการผูจ้ัดการ/กรรมการ   บรษัิท ซไีอจ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 
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ขอ้บงัคบัของบรษิทั เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 24. ขอ้ 24.   คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแตว่ัน

สิน้สดุของรอบปีบญัช ี
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชมุ

วสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ย
ละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามัญ

เมือ่ใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ ผูถ้อื

หุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้อืน่ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายใน
สีส่บิหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่

คณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่

ก าหนดไว ้ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้า่

ใชจ่า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 
 

ขอ้ 25.  ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที ่วนัเวลา ระเบยีบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดพอสมควร โดยระบวุา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอทราบ  

เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนาย

ทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กัน 3 
วนั กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  

ในการประชมุ ผูถ้อืหุน้สามารถจัดประชมุได ้ณ ทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิทหรอืจังหวัดอืน่ทั่ว
ราชอาณาจักร 

 
ขอ้ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้มอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็ได ้

หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งลงวันทีแ่ละลายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่าย

ทะเบยีนก าหนด  
หนังสอืมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะ

เขา้ประชมุ 
 

ขอ้ 27. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และ

ตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูม้อบฉันทะ
จากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม

ประชมุไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่ 

และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้ไม่บังคับวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน

กรรมการไม่มหีรือมแีต่ไม่อาจปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ก็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็น
ประธาน 

 
ขอ้ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

  (1)  ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน
เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  (2)   ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

   (ก)   การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
   (ข)   การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
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   (ค)  การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญ 
การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรือการรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมวีัตถุประสงคจ์ะ

แบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ง)   การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 

   (จ)   การเพิม่หรอืการลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

   (ฉ)   การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 

ขอ้ 29. กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามดีงันี ้ 
  (1)   พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบปีที่

ผา่นมา 
  (2)   พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุของรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 

  (3)   พจิารณาจัดสรรเงนิก าไรและจัดสรรเงนิไวเ้ป็นทนุส ารอง 

  (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
  (5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 

  (6)   กจิการอืน่ๆ 
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ค ำชีแ้จงกำรลงทะเบยีน เอกสำรทีผู่เ้ขำ้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชุม 

วธิกีำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

 

การลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) บรษัิท

จะเปิดรับลงทะเบยีนตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ณ สถานทีป่ระชมุทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ และจะด าเนนิการลงทะเบยีน
ดว้ยการเช็ครายชือ่กับเอกสารทะเบยีนรายชือ่ ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีจ่ะมา

ประชมุโปรดน าหนังสอืเชญิประชมุ แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และหนังสอืมอบฉันทะมาดว้ย 
 

1. เอกสำรทีผู่เ้ขำ้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชุม 
 

บคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ียั่งไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
2. กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ 

 2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม(แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.3 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบัขอ้ 1 
 

  นติบิคุคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

   1.1 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคลเชน่เดยีวกับกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2  ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล 
(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุมอี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะและใหผู้รั้บมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ 

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชือ่ของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบ
ฉันทะ 

2.2 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล 
(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท า

การแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิุคคล(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

 2.4 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดแูลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับกรณีนติบิคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 

3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิม่เตมิ 

1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนนิการลงนามใน
หนังสอืมอบฉันทะแทน 

2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ Custodian ทัง้นี้ 

เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
2. วธิกีำรมอบฉนัทะ 

 
บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คอื แบบ ก  แบบ ข และ แบบ ค ของผูถ้อืหุน้แตล่ะรายตามแบบที่

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่งก าหนดแบบ

หนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่ับซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่ง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
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• แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดแูลหุน้ 

 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนนิกำร ดงันี ้

 

1. เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ ดงันี ้
1.1  ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

1.2  ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้จะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษัิทโดยใหร้ะบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ ตามทีบ่รษัิท ไดเ้สนอชือ่

และแจง้ขอ้มูลของกรรมการดังกล่าวไวใ้นสิง่ที่แนบมาดว้ย 5 โดยผูถ้ือหุน้อาจระบุชือ่ผูรั้บมอบฉันทะได ้

มากกวา่หนึ่งราย เพือ่ความคล่องตัวกรณีผูรั้บมอบฉันทะรายใดตดิภารกจิไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ผูรั้บมอบ
ฉันทะรายอืน่ก็สามารถเขา้ประชมุแทนได ้แตผู่รั้บมอบฉันทะมสีทิธเิขา้ประชมุและออกเสยีงไดเ้พยีงรายเดยีว 

ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบ
ฉันทะเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยูโ่ดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนทีต่นถอือยู่ได ้

3. ใหผู้ถ้อืหุน้ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวันทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพือ่ให ้

ถกูตอ้งและมเีหตผุลผกูพันตามกฎหมาย  
4. สง่หนังสอืมอบฉันทะคนืมายังส านักงานเลขานุการบรษัิทก่อนวันที ่18 เมษายน 2562 หรอืกอ่นเวลาเริม่การ

ประชมุอยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ 
 

  
3. กำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มประชุม 

 

บรษัิทจะเริม่รับลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรอื ตัง้แตเ่วลา 08.30 
น. เป็นตน้ไป  วันอังคาร ที ่23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศนูยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 เลขที ่

15/9 ถนนพระรามที ่2 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 ตามแผนทีส่ ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 
 

4.  กำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

วาระทัว่ไป 
1. การออกเสยีง ใหนั้บหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใด

อยา่งหนึง่คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะหรอื
ระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนังสอื

มอบฉันทะ รวมถงึกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสทิธิ

พจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
 

กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้กำรนบัคะแนน 
 

 1. บรษัิทใชร้ะบบบารโ์คด้ ในการนับคะแนนเสยีง 

2. การนับผลคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ และของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
ใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะทีบ่รษัิทบันทกึไวล้่วงหนา้ในขณะทีผู่รั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนเขา้ประชมุ ทีอ่อกเสยีงไม่เห็นดว้ย

และงดออกเสยีงมาหักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูท้ีม่าประชมุในแตล่ะวาระ 
3. ประธานฯ จะประกาศใหท้ีป่ระชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ

วาระสิน้สดุลงโดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
4. ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้แมว้่าจะมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษัิทก็ตาม 
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(ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

เขียนที.่................................................................... 

        วนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.................. 

(1) ข้าพเจ้า......................................................................................................สญัชาติ................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี..................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............................................................... 

อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................... 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

  1. ช่ือ..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   2. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   3. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ 

พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอื่นด้วย 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

       ลงช่ือ...................................................ผู้มอบฉนัทะ 

               (..................................................) 

       ลงช่ือ...............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (..................................................) 

       ลงช่ือ...............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (..................................................) 

       ลงช่ือ...............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (..................................................) 

 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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(ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

เขียนที.่................................................................... 

        วนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.................. 

(4) ข้าพเจ้า......................................................................................................สญัชาติ................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี..................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............................................................... 

อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................... 

 

(5) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 

 

(6) ขอมอบฉนัทะให้ 

  1. ช่ือ..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   2. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   3. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 
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   4. ช่ือ นายไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 60 ปี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 

999/9,10,11 หมู ่9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ 

พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

(7) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2561 

  -วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ- 

 

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 ว าระที่  4 พิ จารณาและอ นุมั ติ ก ารจั ดสรร เ งินก า ไ ร ส่ วนห น่ึ ง เ ป็น ทุนส า รองต ามกฎหมาย  

 และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         ชื่อกรรมการ นางเอมอร  โชติยะปุตตะ 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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          ชื่อกรรมการ นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

          ชื่อกรรมการ นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

   (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ประจ าปี  2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

7.1 แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองในนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

 

 

 

     ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

   (..........................................................) 

 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   (..........................................................) 

       

 ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (..........................................................) 

       

 ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (..........................................................) 

 
หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)   ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562  วนัองัคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนน

พระรามที่ 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ...........................................................................................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนที่.................................................................... 

        วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

(8) ข้าพเจ้า..................................................................................................................................................................... 

ส านกังานอยูเ่ลขที่...............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์...................................... 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (ZIGA) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม........................................ หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................................... เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั.................................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................. เสียง 

 หุ้นบริุมสทิธิ......................-......................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .......................-...................... เสยีง 

 

(9) ขอมอบฉนัทะให้ 

  1. ช่ือ..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   2. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   3. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

           จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................  หรือ 

 

   4. ช่ือ นายไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 60 ปี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 

999/9,10,11 หมู ่9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290  
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ 

พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 
(10) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

   หุ้นสามญั ........................................ หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ................................... เสยีง 

   หุ้นบริุมสทิธิ ...................-................. หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ .................-................. เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ........................................ เสยีง 

 
(11) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2561 

  -วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ- 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 
 ว าระที่  4 พิ จารณาและอ นุมั ติ ก ารจั ดสรร เ งินก า ไ ร ส่ วนห น่ึ ง เ ป็น ทุนส า รองต ามกฎหมาย  

     และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

ชื่อกรรมการ นางเอมอร  โชติยะปุตตะ 

      เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ชื่อกรรมการ นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 

      เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ชื่อกรรมการ นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

      เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

   (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที่  7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ า                            

     ปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

7.1 แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

       เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี 

       เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองในนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

   (..........................................................) 

 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   (..........................................................) 

       

 ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (..........................................................) 

       

 ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (..........................................................) 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)   ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2562  วนัองัคาร ที่ 23 เมษายน 256 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 

2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ...........................................................................................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ช่ือกรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ช่ือกรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นด้วย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชมุ 
ณ หอ้ง Ballroom ศนูยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 

(บรกิารสถานทีจ่อดรถอาคาร C ) 
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ส ำนักงำนใหญ่ : 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290 

โทรศพัท์ : 02-816-9315  โทรสำร : 02-816-9315 #444 

Head Office : 999/9,10,11 Moo 9 Naiklongbangplakod, Phasamudjadee, Samudprakarn 10290 

Tel. : 02-816-9315 Fax : 02-816-9315 #444 

Website : www.ziga.co.th  

http://www.ziga.co.th/

