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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัทฯ ซก้ิา อนิโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 

ณ ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom 

 
เร่ิมประชมุเวลา 9.30 น. 

 

 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้น จ านวน 2,563 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 520,000,000 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิร่วมเข้า

ประชุมผู้ ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุม วันที่ 12 มีนาคม 2562) ในการ

ประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 21 ราย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

จ านวน 14 ราย รวมทัง้สิน้ 35 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 392,150,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4135 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อที่ 27  

คณุอาคีระ  กิจธนโสภา พิธีกร ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบญัชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้

กรรมการบริษัทฯมีจ านวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 6 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 1 ท่านติดภาระกิจไมส่ามารถเข้าประชมุได้

คือ คณุพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม  ดงันัน้ กรรมการ

ที่เข้าร่วมประชมุมีทัง้หมด 6 ทา่นดงัตอ่ไปนี ้

1. คณุไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง       ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม และ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ      กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และ 

                                                 ผู้อ านวยการฝ่ายจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ตา่งประเทศ 

5. คณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม กรรมการบริหาร และ 

 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 

6. คณุมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Demand 

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : 1 ทา่น  

กรรมการเข้าร่วมประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 85.71  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้

1. คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันา  
                                                        ทรัพยากรบคุคล 

2. คณุฐิติพร  เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้

1. คณุไพบลู  ตนักลู จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 

2. คณุกลุธิดา  ภาสรุกลุ  จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

และตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย คณุลดัดา เช่ียววฒันา 

 จากนัน้คณุอาคีระ  กิจธนโสภา ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการ

นบัคะแนนเสยีงโดยบริษัทฯได้ท าการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ทา่นผู้ ถือหุ้น 3 ทางดงันี ้

1. บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ 
2. บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์ 
3. บริษัทฯได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเวปไซต์ของบริษัทฯ คณุอาคีระ  กิจธนโสภา ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 
 
   วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ในทกุระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ เป็นผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ใดต่อที่ประชุมก่อน เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกการประชุม และในการสอบถาม ขอให้เสนอตรง

ประเด็นและตรงตามวาระ เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ หรืออาจซกัถามหรือแสดงความเห็นในวาระท่ี 8 วาระ

อื่นๆ ซึง่เป็นวาระสดุท้าย  

2.  ผู้ ถือหุ้นหนึง่ทา่นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และสามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพื่อ แยกการ

ลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคสัโตเดียน ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่ง  

ผู้ มอบฉันทะได้ท าการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบจะต้องลงคะแนน  ตามที่ ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียน จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส าหรับกรณีตอ่ไปนี ้

     1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

     2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ทัง้ที่ได้รับการมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะ ให้สทิธ์ิผู้ รับมอบฉนัทะ 

ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบ ุและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไมพ่ิมพ์บตัรคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนน

ในวาระตา่งๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสยีงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะประสงค์ 
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3.   คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการ

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระตอ่ไป 

4. ส าหรับการนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ต เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนบัคะแนน

การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

เทา่นัน้  

5. ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสยีงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสยี เช่น การท าเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย หรือท าเคร่ืองหมาย

ไมช่ดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไมล่งลายมือช่ือก ากบับริเวณที่ขีดฆา่ หรือการไมท่ าเคร่ืองหมายใดๆในบตัรเลย เป็นต้น 

โดยคะแนนเสยีงของบตัรเสยี จะถกูนบัเสมือนเป็น “งดออกเสยีง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ 

6.   หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนน

เสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนน พร้อมลายเซ็นต์ช่ือให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย  

เพื่อทางบริษัทฯจะได้ท าการบนัทกึการลงคะแนนของทา่นตอ่ไป 

7.  ผลการนบัคะแนน จะถูกประกาศหลงัจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในแต่ละวาระ  โดยผลการนบั

คะแนน  จะเป็นผลการนบัคะแนนรวม จากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับสิทธ์ิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึง

กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบตัรลงคะแนนผ่านผู้ รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ

โปร่งใส  ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และเพื่อความโปร่งในการนบัคะแนนเสยีง คณุอาคีระ  กิจธนโสภา ได้กลา่วเชิญตวัแทนผู้ ถือ

หุ้นเข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดยมีคณุวรินธร  ขอเชิญกลาง ท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน

ครัง้นี ้และจะขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

 พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ส าหรับเง่ือนไขในการอนมุตัิมติในแตล่ะวาระมีดงันี ้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

วาระที่  4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับ 

ผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ทัง้ 5 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี ส าหรับปี 2561  

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงมตใินวาระนี ้

วาระที่ 6    พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  

ซึง่วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ  

คณุไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ 

คณุไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบยีบ

วาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561  

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน

2561 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี  ้

ประธานสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2561 

ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  392,043,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

 บตัรเสยี  0  เสยีง 

 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวม 140,000 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 33 ราย รวม 392,043,344 หุ้น 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2561 
 
ประธานเชิญ คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายงานกิจการ ปี 2561    
 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รายงานตอ่ที่ประชมุส าหรับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯท่ีผา่นมา โดยสรุปดงันี ้

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีมุง่พฒันาสนิค้าด้วยมาตรฐานสากล โดยในเร่ิมแรกกลุ่มบริษัทฯ

มีความเช่ียวชาญ ด้านงานระบบไฟฟ้าอาคารสูง ซึ่งบริษัทฯก็ได้รับการยอมรับในโครงการขนาดใหญ่  ทัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ ในสว่นของธุรกิจท่อร้อยสายไฟ แบรนด์ DAIWA ต่อมาบริษัทฯมองเห็นช่องว่างการตลาด โดยการน านวตักรรม

เหล็ก pre zinc เป็นนวตักรรมป้องกนัสนิม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ เป็นท่อเคลือบกนัสนิมส าเร็จรูป ลดขัน้ตอน

การทาสีกันสนิม  ซึ่งบริษัทฯได้พัฒนาสินค้าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ท่อเหล็ก โครงสร้าง Pre-zinc แบรนด์ ZIGA ซึ่ง

สามารถประยุกต์ใช้ได้ ตัง้แต่งานที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั กลุ่มงานการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ จนถึงงานโครงสร้างรับน า้หนกัใน

โครงการต่างๆ บริษัทฯยงัพฒันาต่อยอดธุรกิจ โดยการสร้างนวตักรรมระบบการสร้างโมดลูาร์ I-RETAIL ที่สามารถสร้างจาก

โรงงานและน าไปประกอบหน้างาน เป็นระบบการสร้างกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งบริษัทฯพฒันาร่วมกบัทางสวทช.  โดยมีการสร้างร้าน

กาแฟในป๊ัมน า้มนั อาทิ ร้านกาแฟอินทนิล และ ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่รองรับธุรกิจ  ที่ต้องการขยายสาขา

อย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงสร้างเดียวกนันีส้ามารถสร้างเป็นบ้านได้ หรือที่เรียกวา่  Ziga home ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยงัพฒันาสนิค้า

กลุ่มป้องกันสนิม โดยได้เพิ่มรุ่นใหม่ของสินค้า คือ ท่อเหล็ก  Super Ziga ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ซึ่งเป็นการ soft launch สิ่งที่

แตกต่าง คือ ระดบัการปอ้งกนัสนิมที่มากขึน้ ซึ่งเหมาะกบัการใช้ในพืน้ที่ชายทะเล ซึ่งต้องการระดบัการป้องกันสนิมที่มากกวา่ 

นอกจากนัน้บริษัทฯได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มสีกัลวาไนซ์ เพื่อรองรับกลุ่มที่มีความต้องการสีที่สามารถน าไปตกแต่งงาน

เฟอร์นิเจอร์ และงานโครงสร้างจะเห็นวา่บริษัทฯมีแนวทางที่จะเพิ่มสนิค้าใหม่ๆ  เข้าไปในช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่บริษัทฯมีอยู ่

ทัง้ช่องทางตวัแทนการจดัจ าหน่าย Modern trade ร้านค้าสง่ ร้านค้าปลีก และ contractor โครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯเร่ิมมี

การน าเสนอสินค้าทัง้ on line ผ่านช่องทาง Line official และ Facebook ดงันัน้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีการสร้างภาพลกัษณ์ 

สร้างแบรนด์ ZIGA ให้เป็นท่ีจดจ าผา่นทางการโฆษณา และ social media  โดยการใช้ presenter เพื่อเจาะตลาดช่างมืออาชีพ

ซึง่เป็นผู้ใช้สนิค้า ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯได้จบัมือพนัธมติรธุรกิจ เพื่อสร้างช่องทางการจดัจ าหนา่ยใหม่ๆ  คือ ZIGA OUTLET โดย

ผนกึพนัธมิตรกบับริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) โดยได้เปิดสาขาปลายปี 2561 ที่ผา่นมา คือ สาขา กระทิงลาย พนม

สารคาม สตัหีบ และ อรัญประเทศ ซึง่ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของจดุจ าหนา่ยสนิค้ากวา่ 200 แหง่ทัว่

ประเทศ  

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของ ZIGA ท่ามกลางความท้าทาย และบรรยากาศของ สงครามการค้า ตลอด

จนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย แต่ด้วย DNA ของ ZIGA ที่ยงัคงปรับตวัอยู่ตลอด บริษัทฯจึงสามารถบริหารจดัการทรัพยากร

ภายใต้ข้อจ ากดั เร่ืองพืน้ท่ีคลงัสนิค้า อตัราแลกเปลีย่น และราคาวตัถดุิบที่ผนัผวนได้ดี ได้อตัราก าไรท่ีนา่พอใจเปรียบเทียบกบั

อตุสาหกรรมใกล้เคียงกนั ในปีที่ผา่นมา ซึง่มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดงันี ้ 



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 

 

 

ส าหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้

สนิทรัพย์ เป็นจ านวนเงิน  1,195.34 ล้านบาท 

หนีส้นิ     เป็นจ านวนเงิน   438.13 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  เป็นจ านวนเงิน  757.21  ล้านบาท 

 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ ชว่งเวลาเดียวกนัในปี 2560  

 บริษัทฯมีสนิทรัพย์ ลดลงเป็นจ านวน  86.64  ล้านบาท  หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.8 

โดยรายการท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ของสนิทรัพย์ มีดงันี ้

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 117.70 ล้านบาท ลดลงจ านวน 276.25 ล้านบาท จากการจา่ยช าระคา่

ที่ดิน และคา่ก่อสร้างโรงงานใหม่ สง่ผลให้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนในสว่นของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 315.47 

ล้านบาท 

 

เพิม่ข ึน้ +

ลดลง    -

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 117.70            393.95            - 276.25 - 70.1%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 105.46            81.53              23.93  29.3%

สนิคา้คงเหลอื 428.31            501.76            - 73.45 - 14.6%

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 516.31            200.84            315.47  157.1%

รวมสนิทรพัย์ 1,195.34         1,281.98         - 86.64 - 6.8%

หนีส้นิหมุนเวยีน

หนีส้นิภายใตส้ัญญาทรัสตร์ีซที 253.01            217.77            35.24  16.2%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 138.76            209.89            - 71.12 - 33.9%

รวมหนีส้นิ 438.13            499.73            - 61.61 - 12.3%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 757.21            782.25            - 25.04 - 3.2%

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 รอ้ยละ

งบแสดงฐานะการเงนิ
หนว่ย : ลา้นบาท

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ

รายการ
31 ธนัวาคม เปลีย่นแปลง
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 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น จ านวน 105.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯไม่มีลกูหนีค้้างช าระถึงเกณฑ์ที่จะต้องตัง้

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เมื่อเปรียบเทียบตวัเลขหนีส้นิ ณ ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2560 บริษัทฯมีหนีส้ินลดลง เป็นจ านวน 61.61 

ล้านบาท  หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.3 โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 71.12 ล้านบาท 

โดยหนีส้นิท่ีส าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ หนีส้นิภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท จ านวน 253.01 ล้านบาท ซึง่เป็นวงเงินเพื่อใช้ส าหรับการ

ซือ้สนิค้าวตัถดุิบเหลก็ม้วนจากตา่งประเทศ  

 ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน มีสดัสว่นท่ีลดลงจากปีก่อนจากการ

ทยอยจา่ยช าคืนเงินกู้  

 เมื่อเปรียบเทียบตวัเลขสว่นของผู้ถือหุ้น ณ ช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2560 

 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจ านวน 25.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.2 สาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินปันผล 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2561 เป็นจ านวน 67.60 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิของปี 2561 จ านวน 42.56 ล้าน

บาท 

 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 เป็นดงันี ้

 

เพิม่ข ึน้ +

ลดลง    -

รายได ้:

รายไดจ้ากการขาย 841.14 882.23 - 41.09 - 4.7%

รายไดอ้ืน่ 29.87 27.72 2.16  7.8%

รายไดร้วม 871.02 909.95 - 38.93 - 4.3%

ตน้ทนุขาย 747.85 679.62 68.23  10.0%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 11.09% 22.97% - 0.12 - 51.7%

คา่ใชจ้า่ยรวม - 80.61 - 98.65 18.05 - 18.3%

ก าไรสทุธิ 42.56 131.68 - 89.11 - 67.7%

อัตราก าไรสทุธิ 4.89% 14.47% - 0.10 - 66.2%

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.08 0.28 - 0.20 - 71.4%

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

งบก าไรขาดทุน
หนว่ย : ลา้นบาท

ภาพรวมของงบก าไรขาดทนุเปรยีบเทยีบ

รายการ
31 ธนัวาคม เปลีย่นแปลง

รอ้ยละ
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 รายได้จากการขายในปี 2561 เป็นจ านวน 841.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 41.09 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 4.7 

 รายได้อื่น ปี 2561 เป็นจ านวน 29.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีกอ่น เป็นจ านวน 2.16 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากก าไร

จากอตัราแลกเปลีย่น   

 รวมบริษัทฯมีรายได้ทัง้สิน้ เป็นจ านวน 871.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 38.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 4.3 

 ต้นทนุขาย ปี 2561 เป็นจ านวน 747.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.91 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯมีก าไร

ขัน้ต้นลดลงเหลอืร้อยละ 11.09 จะเห็นได้วา่สดัสว่นต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุเหลก็ม้วนทีม่ี

ราคาเพิ่มสงูขึน้ ประกอบกบัข้อจ ากดัของพืน้ที่คลงัสินค้าไมเ่พียงพอ ท าให้เสียจงัหวะในการผลิต สง่ผลให้ต้นทนุผลติสนิค้าตอ่

หนว่ยสงูขึน้ด้วย ปัจจบุนับริษัทฯอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานใหม ่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  

 เมื่อเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยในการขาย และบริหารรวมเป็นดงันี ้

 ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 เป็นจ านวน 80.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 18.05 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

ลดลงจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ตามสดัสว่นของก าไรท่ีลดลง 

 โดยบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขาย  เป็นจ านวน 20.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 4.19 ล้านบาท จาก

ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายและโฆษณา เพื่อสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จกัเพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายพนกังานขายเพื่อรองรับ

การขยายก าลงัการผลติจากการสร้างโรงงานใหม ่

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นจ านวน 43.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย บริษัทฯยังคงรักษาระดับของ

คา่ใช้จ่ายให้อยูใ่นเกณฑ์เดิมได้ 

 ต้นทนุทางการเงิน เป็นจ านวน 7.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 3.45 ล้านบาท โดยต้นทนุทางการเงินสว่น

ใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ทรัสต์รีซีทจากการซือ้วตัถดุิบ 

 จากที่กลา่วมาข้างต้นสง่ผลให้บริษัทฯมีก าไรสทุธิ ปี 2561 เป็นจ านวน 42.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 

4.89  และมีก าไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 0.08 บาทตอ่หุ้น 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มผีู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2561 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทฯต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีปัญชีของบริษัทฯ ที่ผา่น

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

โดยงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  เห็นด้วย  392,043,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

  บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 33 ราย รวม 392,043,344 หุ้น 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ รายงานการจดัสรรก าไรส่วน

หนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่

ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้

บริษัทฯต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยในปี 2561 บริษัทฯมี

ก าไรสทุธิจ านวน 42.56 ล้านบาท ต้องตัง้ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ คิดเป็นจ านวน 2.13 ล้านบาท หลงัจาก

พิจารณาอนุมัติส ารองตามกฎหมายแล้ว จะมีก าไรสะสมในส่วนที่ยงัไม่จัดสรรเป็นจ านวน 59.24 ล้านบาท ที่จะสามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ และในการประชมุครัง้นีข้ออนมุตัิจ่ายเงินปันผลมลูคา่หุ้นละ 0.08 บาท จ านวน 520 ล้านหุ้น รวมเป็นจ านวน 
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เงิน 41.6 ล้านบาท หลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครัง้นีแ้ล้วจะท าให้ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ด้จดัสรร คงเหลอื

เป็นจ านวน 17.64 ล้านบาท 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มีข้อซกัถามใดแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรจากผลประกอบการปี 

2561 จ านวน 2,129,000 บาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.08 บาทตอ่หุ้น 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 41,600,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 (Record Date) 

และบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรสว่นหนึ่งเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน

ผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  เห็นด้วย  392,143,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้ “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการพ้น

จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้รับการ

เลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้” ส าหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 

ทา่น ได้แก่ 

1. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ    - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายศภุกิจ   งามจิตรเจริญ  -  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
3. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ  -  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคณุสมบัติกรรมการ ในด้าน

ตา่งๆ  โดยความเหมาะสม ด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่

ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่วล้วนแต่

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีผลการปฏิบตัิงานอนัมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัองค์กรให้บรรลเุป้าหมาย  
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ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระดงั

รายนามข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้

สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯขอเรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้

น าเสนอประวตัิกรรมการทัง้ 3 ทา่น ตอ่ผู้ ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ตามเอกสารที่

สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติแตง่ตัง้ นางเอมอร  โชติยะปตุตะ  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ  และนายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

วาระที่ 5.1  อนุมัติแต่งตัง้ นางเอมอร  โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย  392,143,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

 

วาระที่ 5.2  อนุมัติแต่งตัง้ นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท 

เห็นด้วย  392,143,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

 

วาระที่ 5.3  อนุมัติแต่งตัง้ นายธีรนาท  งามจติรเจริญ   เป็นกรรมการบริษัท 

เห็นด้วย  392,143,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสทิธ์ิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท 

ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบั หรือตามที่  

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่

ของกรรมการที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

          จึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่

เกิน 5,000,000 บาท โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วบริษัทฯได้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น โดยมีรายละเอียดของ

คา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปรากฏตามในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้

 
หมายเหต ุ:  

1. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น    

2. ไมม่ีคา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ         

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม   ที่ประชมุมีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  392,143,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 29 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบ จึงเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบญัชี ดงันี ้

(1) นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ 

(2) นายเสถียร วงศ์สนนัท์                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ 

(3)  นายวชิยั  รุจิตานนท์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ 

(4)  นางสาวกลุธิดา  ภาสรุกลุ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ  

(5)  นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 9445   

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2562 และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน

เงิน 1,200,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี 

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด รายละเอยีดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสอื

เชิญประชมุที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม  มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย  รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา  
ภาสุรกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน  
เลขที่ 9445  แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 1,200,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

เห็นด้วย  392,143,344  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2544) ก าหนดไว้วา่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้

ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกได้ บริษัทฯเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้แกผู่้

ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้

ไมท่ราบวา่มี ผู้ ถือหุ้นทา่นใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่นๆ หรือไม ่ 

คณุลดัดา เช่ียววฒันา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอเรียนถามวา่บริษัทฯมีนโยบายเก่ียวกบัการ

ตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่อยา่งไรบ้าง และได้ท าโครงการ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

(CAC) แล้วหรือยงั 

คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ ทางด้านนโยบายปอ้งกนัการตอ่ต้านเร่ืองทจุริตคอรัปชัน่ 

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองนี ้และมีการประชาสมัพันธ์เร่ืองของนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle 

Blower) ซึ่งสามารถสง่ข่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ Email ที่สามารถสง่ตรงถึงผู้บริหารบริษัทฯ รวมถึงช่องทาง

อื่น ซึ่งได้มีการประชาสมัพนัธ์ ผ่านทางหนงัสือรายงานประจ าปี 56-1 และ 56-2 อีกทัง้บริษัทฯ มีความสนใจในการเข้าร่วม

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน

การทจุริต (CAC) ซึง่จะพิจารณาในการด าเนินการตอ่ไป  

 

 



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 

 

คณุสนุิพนธ์ พชัรครุกานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองรายละเอียดความคืบหน้าโรงงานท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จซึง่
ที่ผา่นมาทางบริษัทฯประสบปัญหามีที่เก็บสนิค้าไมเ่พียงพอและแสดงความคิดเห็นเร่ืองคา่เสือ่มราคาโรงงานใหมท่ี่อาจกระทบ
ผลประกอบการ และสอบถามเร่ือง  MOU ของธุรกิจใหม ่I-RETAIL 

คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของดตอบเร่ือง MOU เพื่อความเหมาะสม และ ได้มอบหมายให้ 
คณุฐิติพร เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงความคืบหน้าของโรงงาน โดยสรุปดงันี  ้

คุณฐิติพร เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมความคืบหน้าของโครงการระหว่าง

ก่อสร้าง 

 จากที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจะน ามาสร้าง

โรงงานใหม่ และซือ้เคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิต และแก้ไขปัญหาพืน้ที่คลงัสินค้าของโรงงานเก่ าที่มีไม่เพียงพอ ต่อการ

จัดเก็บสินค้า หลงัจากโรงงานแล้วเสร็จจะท าให้ Economies of scale ดีขึน้ โครงการก่อสร้างมีมลูค่าโครงการรวมประมาณ 

480 ล้านบาท สว่นแรก เป็นการซือ้ที่ดิน พืน้ท่ีประมาณ 28 ไร่ มลูคา่ 202 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯรับโอนท่ีดินแล้วตัง้แต่ ไตรมาสที่ 

1 ปี 2561 ส่วนที่ 2 เป็นค่าก่อสร้างโรงงาน ประมาณ 170 ล้านบาท และส่วนที่ 3 เป็นการลงทนุในเคร่ืองจักร ประมาณ 108 

ล้านบาท ปัจจบุนัโรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100% เหลอืเก็บงานบริเวณรอบ ๆ โรงงาน ซึง่พืน้อาคาร โครงสร้าง รวมถึงการ

ติดตัง้เครนเพื่อใช้ในโรงงานได้มีการก่อสร้างอย่างเป็นมาตรฐาน ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งในตอนนีบ้ริษัทฯอยู่

ระหว่าง commissioning ซึ่งคาดว่าจะ commercial run ได้ในเดือน สิงหาคม 2562 โดยเมื่อโรงงานแล้วเสร็จ จะมีก าลงัการ

ผลติเพิ่มจาก 65,000 ตนั เป็น 110,000 ตนั และจะสามารถท าให้ เปอร์เซ็น utilize ดีขึน้ด้วย  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลา

มาร่วมประชมุ รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึง่บริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทฯตอ่ไป และกลา่วปิดการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 

ปิดประชมุ เวลา 10.39 น. 

        นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง 

    ประธานท่ีประชมุ 

นางสาวธนิดา  เกรียงพานชิ 

       เลขานกุารบริษัท  

    (ผู้บนัทกึการประชมุ) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากระหวา่งการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ หรือ กลบัก่อน ดงันัน้จ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะจึงอาจมีจ านวนท่ีไมเ่ทา่กนัในแตล่ะวาระ 


