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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
บริษัทฯ ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ณ ศูนย์ การค้ า เดอะไบรท์ พระราม 2 ห้ อง Ballroom
เริ่ มประชุมเวลา 9.30 น.
บริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้น จานวน 2,563 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 520,000,000 หุ้น (ตามรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ ร่วมเข้ า
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ เข้ าร่ วมประชุม วันที่ 12 มีนาคม 2562) ในการ
ประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 21 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
จานวน 14 ราย รวมทังสิ
้ ้น 35 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 392,150,144 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.4135 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯข้ อที่ 27
คุณอาคีระ กิจธนโสภา พิธีกร ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้
กรรมการบริ ษัทฯมีจานวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้ าร่ วมจานวน 6 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 1 ท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้
คือ คุณพลรชฏ เปี ยถนอม กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม ดังนัน้ กรรมการ
ที่เข้ าร่วมประชุมมีทงหมด
ั้
6 ท่านดังต่อไปนี ้
1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง

ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ

3. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ

กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

4. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ

กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และ
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้อจัดหาและจัดซื ้อต่างประเทศ

5. คุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ

6. คุณมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และผู้อานวยการฝ่ าย Demand

กรรมการที่ไม่เข้ าร่วมประชุม : 1 ท่าน
กรรมการเข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 85.71 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
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ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ
2. คุณฐิ ติพร เขียวยวง

กรรมการบริ หาร ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ และผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณไพบูล ตันกูล จาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
2. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล จาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย คุณลัดดา เชี่ยววัฒนา
จากนันคุ
้ ณอาคีระ กิจธนโสภา ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงขันตอนการประชุ
้
ม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสียงโดยบริ ษัทฯได้ ทาการเรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี ้แก่ทา่ นผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี ้
1. บริ ษัทฯได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริ ษัทฯได้ มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริ ษัทฯได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเวปไซต์ของบริษัทฯ คุณอาคีระ กิจธนโสภา ชี ้แจงขันตอนการประชุ
้
ม
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี ้
1. ในทุกระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้ งชื่อ -นามสกุล เป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ใดต่อที่ประชุมก่อน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม และในการสอบถาม ขอให้ เสนอตรง
ประเด็นและตรงตามวาระ เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรื ออาจซักถามหรื อแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระ
อื่นๆ ซึง่ เป็ นวาระสุดท้ าย
2. ผู้ถือหุ้นหนึง่ ท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้ เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นของตนเพื่อ แยกการ
ลงคะแนนเสียง ยกเว้ น กรณีของคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสาหรับผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่ง
ผู้ม อบฉัน ทะได้ ท าการระบุก ารลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รั บ มอบจะต้ อ งลงคะแนน ตามที่ ผ้ ูม อบฉัน ทะระบุไว้ และเจ้ า หน้ าที่
ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีตอ่ ไปนี ้
1)

ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

2)

ผู้รับมอบฉันทะ ทังที
้ ่ได้ รับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะ ให้ สทิ ธิ์ผ้ รู ับมอบฉันทะ

ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนน
ในวาระต่างๆ แล้ ว โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
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3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งไว้ ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และจะมีการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอีกครัง้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. สาหรับการนับคะแนน บริ ษัทฯ จะใช้ ระบบการนับคะแนนโดยบาร์ โค้ ต เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ วในการนับคะแนน
การลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็ น “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
เท่านัน้
5. ทังนี
้ ้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ อย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย เช่น การทาเครื่ องหมายทังในช่
้ องเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย หรื อทาเครื่ องหมาย
ไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อการไม่ทาเครื่ องหมายใดๆในบัตรเลย เป็ นต้ น
โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็ น “งดออกเสียง” และต้ องใช้ ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านัน้
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนน
เสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุ ณาส่งบัตรลงคะแนน พร้ อมลายเซ็นต์ ชื่อให้ กับเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกจากห้ องประชุมด้ วย
เพื่อทางบริ ษัทฯจะได้ ทาการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนน จะเป็ นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิ์ให้ ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุคะแนนไว้ ล่วงหน้ า และส่งบัตรลงคะแนนผ่า นผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในการนับคะแนนเสียง คุณอาคีระ กิจธนโสภา ได้ กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือ
หุ้นเข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมี คณ
ุ วริ นธร ขอเชิญกลาง ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงใน
ครัง้ นี ้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระมีดงั นี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรส่ วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บ
ผลการดาเนินงาน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ทัง้ 5 วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯประจาปี สาหรับปี 2561
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ซึง่ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรี ยนเชิญ
คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง ประธานกรรมการบริษัท ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และเริ่ มประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน
2561 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
- ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

392,043,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1 ราย รวม 140,000 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 33 ราย รวม 392,043,344 หุ้น

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2561
ประธานเชิญ คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงรายงานกิจการ ปี 2561
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รายงานต่อที่ประชุมสาหรับการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯที่ผา่ นมา โดยสรุปดังนี ้
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทที่มงุ่ พัฒนาสินค้ าด้ วยมาตรฐานสากล โดยในเริ่ มแรกกลุ่มบริ ษัทฯ
มีความเชี่ยวชาญ ด้ านงานระบบไฟฟ้าอาคารสูง ซึ่งบริ ษัทฯก็ได้ รับการยอมรั บในโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ในส่วนของธุรกิจท่อร้ อยสายไฟ แบรนด์ DAIWA ต่อมาบริ ษัทฯมองเห็นช่องว่างการตลาด โดยการนานวัตกรรม
เหล็ก pre zinc เป็ นนวัตกรรมป้องกันสนิม ซึ่งเป็ นทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ เป็ นท่อเคลือบกันสนิมสาเร็ จรู ป ลดขันตอน
้
การทาสีกันสนิม ซึ่งบริ ษัทฯได้ พัฒนาสินค้ าและออกผลิต ภัณฑ์ ใหม่ คือ ท่อเหล็ก โครงสร้ าง Pre-zinc แบรนด์ ZIGA ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ ตังแต่
้ งานที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน กลุ่มงานการเกษตร เฟอร์ นิเจอร์ จนถึงงานโครงสร้ างรับน ้าหนักใน
โครงการต่างๆ บริ ษัทฯยังพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยการสร้ างนวัตกรรมระบบการสร้ างโมดูลาร์ I-RETAIL ที่สามารถสร้ างจาก
โรงงานและนาไปประกอบหน้ างาน เป็ นระบบการสร้ างกึ่งสาเร็ จรู ป ซึ่งบริ ษัทฯพัฒนาร่ วมกับทางสวทช. โดยมีการสร้ างร้ าน
กาแฟในปั๊ มน ้ามัน อาทิ ร้ านกาแฟอินทนิล และ ร้ านกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็ นโมเดลธุรกิจที่รองรับธุรกิจ ที่ต้องการขยายสาขา
อย่างรวดเร็ ว ซึ่งโครงสร้ างเดียวกันนี ้สามารถสร้ างเป็ นบ้ านได้ หรื อที่เรี ยกว่า Ziga home ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯยังพัฒนาสินค้ า
กลุ่มป้องกันสนิม โดยได้ เพิ่มรุ่ นใหม่ของสินค้ า คือ ท่อเหล็ก Super Ziga ซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็ นการ soft launch สิ่งที่
แตกต่าง คือ ระดับการป้องกันสนิมที่มากขึ ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้ ในพื ้นที่ชายทะเล ซึ่งต้ องการระดับการป้องกั นสนิมที่มากกว่า
นอกจากนัน้ บริ ษั ท ฯได้ พัฒ นาสิน ค้ า ในกลุ่ม สีกัลวาไนซ์ เพื่ อ รองรั บ กลุ่ม ที่ มี ค วามต้ อ งการสีที่ สามารถน าไปตกแต่งงาน
เฟอร์ นิเจอร์ และงานโครงสร้ างจะเห็นว่าบริ ษัทฯมีแนวทางที่จะเพิ่มสินค้ าใหม่ๆ เข้ าไปในช่องทางการจัดจาหน่ายที่บริ ษัทฯมีอยู่
ทังช่
้ องทางตัวแทนการจัดจาหน่าย Modern trade ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีก และ contractor โครงการขนาดใหญ่ บริ ษัทฯเริ่ มมี
การนาเสนอสินค้ าทัง้ on line ผ่านช่องทาง Line official และ Facebook ดังนันในปี
้
ที่ผ่านมาบริ ษัทฯมีการสร้ างภาพลักษณ์
สร้ างแบรนด์ ZIGA ให้ เป็ นที่จดจาผ่านทางการโฆษณา และ social media โดยการใช้ presenter เพื่อเจาะตลาดช่างมืออาชีพ
ซึง่ เป็ นผู้ใช้ สนิ ค้ า ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯได้ จบั มือพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้ างช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ คือ ZIGA OUTLET โดย
ผนึกพันธมิตรกับบริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) โดยได้ เปิ ดสาขาปลายปี 2561 ที่ผา่ นมา คือ สาขา กระทิงลาย พนม
สารคาม สัตหีบ และ อรัญประเทศ ซึง่ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้ าของจุดจาหน่ายสินค้ ากว่า 200 แห่งทัว่
ประเทศ
ในปี ที่ผ่านมาเป็ นปี แห่งการเรี ยนรู้ ของ ZIGA ท่ามกลางความท้ าทาย และบรรยากาศของ สงครามการค้ า ตลอด
จนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย แต่ด้วย DNA ของ ZIGA ที่ยงั คงปรับตัวอยู่ตลอด บริ ษัทฯจึงสามารถบริ หารจัดการทรัพยากร
ภายใต้ ข้อจากัด เรื่ องพื ้นที่คลังสินค้ า อัตราแลกเปลีย่ น และราคาวัตถุดิบที่ผนั ผวนได้ ดี ได้ อตั รากาไรที่นา่ พอใจเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมใกล้ เคียงกัน ในปี ที่ผา่ นมา ซึง่ มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี ้

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
31 ธ ันวาคม

รายการ

พ.ศ. 2561

เปลียนแปลง
่

พ.ศ. 2560

้ +
เพิมขึ
่ น
ลดลง

-

ร้อยละ

สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด

117.70

393.95

- 276.25

- 70.1%

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่

105.46

81.53

23.93

29.3%

สินค ้าคงเหลือ

428.31

501.76

- 73.45

- 14.6%

516.31

200.84

315.47

157.1%

1,195.34

1,281.98

- 86.64

- 6.8%

ิ ภายใต ้สัญญาทรั สต์ร ีซท
ี
หนีส
้ น

253.01

217.77

35.24

16.2%

เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่

138.76

209.89

- 71.12

- 33.9%

้ ิน
รวมหนีส

438.13

499.73

- 61.61

- 12.3%

รวมส่วนของผูถื
้ อหุน
้

757.21

782.25

- 25.04

- 3.2%

สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทร ัพย์
้ ินหมุนเวียน
หนีส

สาหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี ้
สินทรัพย์ เป็ นจานวนเงิน 1,195.34 ล้ านบาท
หนี ้สิน เป็ นจานวนเงิน 438.13 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็ นจานวนเงิน 757.21 ล้ านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560
บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์ ลดลงเป็ นจานวน 86.64 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 6.8
โดยรายการที่เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ของสินทรัพย์ มีดงั นี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 117.70 ล้ านบาท ลดลงจานวน 276.25 ล้ านบาท จากการจ่ายชาระค่า
ที่ดิน และค่าก่อสร้ างโรงงานใหม่ ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 315.47
ล้ านบาท

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่น จานวน 105.46 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯไม่มีลกู หนี ้ค้ างชาระถึงเกณฑ์ที่จะต้ องตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เมื่อเปรี ยบเทียบตัวเลขหนี ้สิน ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 บริ ษัทฯมีหนี ้สินลดลง เป็ นจานวน 61.61
ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 12.3 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 71.12 ล้ านบาท
โดยหนี ้สินที่สาคัญของบริษัทฯ ได้ แก่ หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท จานวน 253.01 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นวงเงินเพื่อใช้ สาหรับการ
ซื ้อสินค้ าวัตถุดิบเหล็กม้ วนจากต่างประเทศ
สาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีสดั ส่วนที่ลดลงจากปี ก่อนจากการ
ทยอยจ่ายชาคืนเงินกู้
เมื่อเปรี ยบเทียบตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560
บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้น ลดลงจานวน 25.04 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.2 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เป็ นจานวน 67.60 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิของปี 2561 จานวน 42.56 ล้ าน
บาท

งบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมของงบกาไรขาดทุนเปรียบเทียบ
31 ธ ันวาคม

รายการ

พ.ศ. 2561

เปลียนแปลง
่

พ.ศ. 2560

้ +
เพิมขึ
่ น
ลดลง

-

ร้อยละ

รายได้ :
841.14

882.23

- 41.09

- 4.7%

29.87

27.72

2.16

7.8%

รายได้รวม

871.02

909.95

- 38.93

- 4.3%

ต้นทุนขาย

747.85

679.62

68.23

10.0%

อ ัตรากาไรขนต้
ั้ น

11.09%

22.97%

- 0.12

- 51.7%

ค่าใช ้จ่ายรวม

- 80.61

- 98.65

18.05

- 18.3%

42.56

131.68

- 89.11

- 67.7%

รายได ้จากการขาย
รายได ้อืน
่

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
กาไรต่อหุนขั
้ น
้ พืน
้ ฐาน (บาท/หุน)
้

4.89%

14.47%

- 0.10

- 66.2%

0.08

0.28

- 0.20

- 71.4%

สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2561 เป็ นดังนี ้

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

รายได้ จากการขายในปี 2561 เป็ นจานวน 841.14 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน เป็ นจานวน 41.09 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 4.7
รายได้ อื่น ปี 2561 เป็ นจานวน 29.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี กอ่ น เป็ นจานวน 2.16 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากกาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมบริ ษัทฯมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น เป็ นจานวน 871.02 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 38.93 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 4.3
ต้ นทุนขาย ปี 2561 เป็ นจานวน 747.85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 88.91 ของรายได้ จากการขาย บริ ษัทฯมีกาไร
ขันต้
้ นลดลงเหลือร้ อยละ 11.09 จะเห็นได้ วา่ สัดส่วนต้ นทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนเหล็กม้ วนทีม่ ี
ราคาเพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับข้ อจากัดของพื ้นที่คลังสินค้ าไม่เพียงพอ ทาให้ เสียจังหวะในการผลิต ส่งผลให้ ต้นทุนผลิตสินค้ าต่อ
หน่วยสูงขึ ้นด้ วย ปั จจุบนั บริ ษัทฯอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงงานใหม่ เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้ จา่ ยในการขาย และบริ หารรวมเป็ นดังนี ้
ค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2561 เป็ นจานวน 80.61 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 18.05 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่
ลดลงจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ตามสัดส่วนของกาไรที่ลดลง
โดยบริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นจานวน 20.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 4.19 ล้ านบาท จาก
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายและโฆษณา เพื่อสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จกั เพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายพนักงานขายเพื่อรองรับ
การขยายกาลังการผลิตจากการสร้ างโรงงานใหม่
ค่า ใช้ จ่ ายในการบริ หาร เป็ น จ านวน 43.96 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่อนเล็กน้ อย บริ ษั ท ฯยังคงรั กษาระดับของ
ค่าใช้ จ่ายให้ อยูใ่ นเกณฑ์เดิมได้
ต้ นทุนทางการเงิน เป็ นจานวน 7.92 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 3.45 ล้ านบาท โดยต้ นทุนทางการเงินส่วน
ใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสันทรั
้ สต์รีซีทจากการซื ้อวัตถุดิบ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิ ปี 2561 เป็ นจานวน 42.56 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ
4.89 และมีกาไรต่อหุ้นอยูท่ ี่ 0.08 บาทต่อหุ้น
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
มติท่ ปี ระชุม

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯประจาปี 2561

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทฯต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี ณ วันสิ ้นสุดรอบปี ปัญชีของบริ ษัทฯ ที่ผา่ น
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี 2561 ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

392,043,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 33 ราย รวม 392,043,344 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกาไรส่ วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานการจัดสรรกาไรส่วน
หนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ ที่
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้
บริ ษัทฯต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2561 บริ ษัทฯมี
กาไรสุทธิ จานวน 42.56 ล้ านบาท ต้ องตังส
้ ารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ คิดเป็ นจานวน 2.13 ล้ านบาท หลังจาก
พิจารณาอนุมัติสารองตามกฎหมายแล้ ว จะมีกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่จัดสรรเป็ นจานวน 59.24 ล้ านบาท ที่จะสามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ และในการประชุมครัง้ นี ้ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลมูลค่าหุ้นละ 0.08 บาท จานวน 520 ล้ านหุ้น รวมเป็ นจานวน

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

เงิน 41.6 ล้ านบาท หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี ้แล้ วจะทาให้ กาไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร คงเหลือ
เป็ นจานวน 17.64 ล้ านบาท
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามใดแล้ ว ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรจากผลประกอบการปี
2561 จานวน 2,129,000 บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 41,600,000 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date)
และบริ ษัทฯจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั น

ผล สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

392,143,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ชี ้แจงว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 13 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการพ้ น
จากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้ รับการ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ” สาหรับรายนามกรรมการบริ ษัท ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ มีจานวน 3
ท่าน ได้ แก่
1. นางเอมอร โชติยะปุตตะ - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ - กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ - กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาจากโครงสร้ างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้ าน
ต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่
ผ่านมา คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดังกล่าวล้ วนแต่
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบตั ิงานอันมีส่วนสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย

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

ในฐานะกรรมการของบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ ที่ประชุม อนุมัติแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระดัง
รายนามข้ างต้ นให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
ขอเรี ยนให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้ วในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ทุกท่าน และเพื่อให้
สอดคล้ องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริ ษัทฯขอเรี ยนเชิญท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้
นาเสนอประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่าน ต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารที่
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นางเอมอร โชติยะปุตตะ นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ และนายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่ งตัง้ นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
เห็นด้ วย
392,143,344 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่ งตัง้ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นกรรมการบริษัท
เห็นด้ วย

392,143,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 5.3 อนุมัติแต่ งตัง้ นายธีรนาท งามจิตรเจริญ เป็ นกรรมการบริษัท
เห็นด้ วย

392,143,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิ์ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท
ในรู ปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณากาหนด โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่
ของกรรมการที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่
เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ ยังได้ กาหนดให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จึงเห็นควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริ ษัทฯได้ พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้

หมายเหตุ :
1. กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น
2. ไม่มีคา่ ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี ้ยประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

มติท่ ปี ระชุม

จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย

392,143,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 29 กาหนดว่าให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบ จึงเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี ้
(1)

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรื อ

(2)

นายเสถียร วงศ์สนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรื อ

(3)

นายวิชยั รุจิตานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรื อ

(4)

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรื อ

(5)

นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445

เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2562 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯสาหรับปี 2562 เป็ นจานวน
เงิน 1,200,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือ
เชิญประชุมที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
-

ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม

จึงขอให้ ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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มติท่ ีประชุม มีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายอธิ
้
พงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรื อ นายวิชัย รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรื อ นางสาวกุลธิ ดา
ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื อ้ เมื องพาน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 9445 แห่ง บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จานวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

392,143,344

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2544) กาหนดไว้ วา่ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริ ษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา เรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา เรื่ องอื่นๆ หรื อไม่
คุณลัดดา เชี่ยววัฒนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอเรี ยนถามว่าบริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างไรบ้ าง และได้ ทาโครงการ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) แล้ วหรื อยัง
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า ทางด้ านนโยบายป้องกันการต่อต้ านเรื่ องทุจริ ตคอรัปชัน่
ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ และมีการประชาสัมพันธ์ เรื่ องของนโยบายการแจ้ งเบาะแสการทุจ ริ ต (Whistle
Blower) ซึ่งสามารถส่งข่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริ ษัทฯ ทัง้ Email ที่สามารถส่งตรงถึงผู้บริ หารบริ ษัทฯ รวมถึงช่องทาง
อื่น ซึ่งได้ มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหนังสือ รายงานประจาปี 56-1 และ 56-2 อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีความสนใจในการเข้ าร่ วม
ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ต (CAC) ซึง่ จะพิจารณาในการดาเนินการต่อไป

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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คุณสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเรื่ องรายละเอียดความคืบหน้ าโรงงานที่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จซึง่
ที่ผา่ นมาทางบริ ษัทฯประสบปั ญหามีที่เก็บสินค้ าไม่เพียงพอและแสดงความคิดเห็นเรื่ องค่าเสือ่ มราคาโรงงานใหม่ที่อาจกระทบ
ผลประกอบการ และสอบถามเรื่ อง MOU ของธุรกิจใหม่ I-RETAIL
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ของดตอบเรื่ อง MOU เพื่อความเหมาะสม และ ได้ มอบหมายให้
คุณฐิ ติพร เขียวยวง ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินเป็ นผู้ชี ้แจงความคืบหน้ าของโรงงาน โดยสรุปดังนี ้
คุณฐิ ติพร เขียวยวง ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ รายงานต่อที่ประชุมความคืบหน้ าของโครงการระหว่าง
ก่อสร้ าง
จากที่บริ ษัทฯได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะนามาสร้ าง
โรงงานใหม่ และซื ้อเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิต และแก้ ไขปั ญหาพื ้นที่คลังสินค้ าของโรงงานเก่ าที่มีไม่เพียงพอ ต่อการ
จัดเก็บสินค้ า หลังจากโรงงานแล้ วเสร็ จจะทาให้ Economies of scale ดีขึ ้น โครงการก่อสร้ างมีมลู ค่าโครงการรวมประมาณ
480 ล้ านบาท ส่วนแรก เป็ นการซื ้อที่ดิน พื ้นที่ประมาณ 28 ไร่ มูลค่า 202 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯรับโอนที่ดินแล้ วตังแต่
้ ไตรมาสที่
1 ปี 2561 ส่วนที่ 2 เป็ นค่าก่อสร้ างโรงงาน ประมาณ 170 ล้ านบาท และส่วนที่ 3 เป็ นการลงทุนในเครื่ องจักร ประมาณ 108
ล้ านบาท ปั จจุบนั โรงงานก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเกือบ 100% เหลือเก็บงานบริ เวณรอบ ๆ โรงงาน ซึง่ พื ้นอาคาร โครงสร้ าง รวมถึงการ
ติดตังเครนเพื
้
่อใช้ ในโรงงานได้ มีการก่อสร้ างอย่างเป็ นมาตรฐาน ทาให้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง ซึ่งในตอนนี ้บริ ษัทฯอยู่
ระหว่าง commissioning ซึ่งคาดว่าจะ commercial run ได้ ในเดือน สิงหาคม 2562 โดยเมื่อโรงงานแล้ วเสร็ จ จะมีกาลังการ
ผลิตเพิ่มจาก 65,000 ตัน เป็ น 110,000 ตัน และจะสามารถทาให้ เปอร์ เซ็น utilize ดีขึ ้นด้ วย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม รวมถึงข้ อเสนอแนะ ซึง่ บริ ษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯต่อไป และกล่าวปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ปิ ดประชุม เวลา 10.39 น.
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
ประธานที่ประชุม
นางสาวธนิดา เกรี ยงพานิช
เลขานุการบริ ษัท
(ผู้บนั ทึกการประชุม)
หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ หรื อ กลับก่อน ดังนันจ
้ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ร่วมประชุมทังด้
้ วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจานวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

