่ ั 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563
ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 9.49 น.
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 260 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 520 ล้านหุน้ ซึ่งเมื่อหักจานวนหุน้ ตามโครงการ
ซื ้อ หุ้ น คื น เพื่ อ การบริห ารทางการเงิ น จ านวน 11,863,200 หุ้ น คงเหลื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธ์อ อกเสี ย งลงคะแนน จ านวน
508,136,800 หุน้ โดยบริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 10
มิถุนายน 2563 (Record Date) ในการประชุมวันนี ้ มีผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 15 ราย นับจานวนหุน้ ได้
247,770,322 หุ้น และโดยการมอบฉัน ทะจานวน 13 ราย นับ จานวนหุ้นได้ 126,214,678 หุ้น รวมจานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 373,985,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.6 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
คุณอาคีระ กิจธนโสภา พิธีกร ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และ ผูส้ อบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นีก้ รรมการบริษัทฯมีจานวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจานวน 7 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 7 ท่าน
ดังต่อไปนี ้
1. คุณไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณพลรชฏ เปี ยถนอม

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล

3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ

6. คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ

7. คุณมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการฝ่ าย Demand

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครัง้ นีค้ ิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
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ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณเมทินี งามจิตรเจริญ
2. คุณฐิ ติพร เขียวยวง

กรรมการบริหาร ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล

จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

จากนัน้ คุณอาคีระ กิจธนโสภา ได้ชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงขัน้ ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงโดยบริษัทฯได้ทาการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนีแ้ ก่ท่านผูถ้ ือหุน้ 3 ทางดังนี ้
1. บริษัทฯได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณีย ์
2. บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเวปไซต์ของบริษัทฯ
คุณอาคีระ กิจธนโสภา ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุม
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯได้จดั ช่วงเวลาสอบถาม
ไว้ ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 กรณี ท่ีท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุ ณ าเขียน
คาถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ และยกมือขึน้
ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯจะไปรับคาถามจากท่าน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ ยวข้องได้ตอบคาถาม และบริษัท ฯ
สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ สอบถามคาถามให้มีประเด็นตรง
กับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคาถามอื่นๆสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
2. ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ของตนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคัสโตเดียน ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศสาหรับผูท้ ่ีได้รบั มอบฉันทะ
แบบ ค. ซึ่ง ผูม้ อบฉันทะได้ทาการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ บั มอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ และ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีต่อไปนี ้
1)

ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

2)

ผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ ที่ได้รบั การมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผมู้ อบฉันทะ ให้สิทธิ์ผรู้ บั มอบ

ฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้ อบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผมู้ อบฉันทะประสงค์
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3. คะแนนเสียงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมี
การแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครัง้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. สาหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ต เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนับ
คะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีท่ที ่านลงคะแนนเป็ น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” เท่านัน้
5. ทัง้ นี ้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถื อว่าเป็ นบัตรเสีย เช่น การทาเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็น ด้วย หรือท า
เครื่องหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทาเครื่องหมายใดๆใน
บัตรเลย เป็ นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสี ย จะถูกนับเสมือนเป็ น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนน
เสียงเท่านัน้
6. หากท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่จี ะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หากประสงค์ท่จี ะลงคะแนน
เสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต์ช่ือให้กับเจ้ าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย
เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทาการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนน จะเป็ นผลการนับคะแนนรวม จากผูถ้ ื อหุน้ ที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รบั สิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณีท่ผี มู้ อบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผูร้ บั มอบฉันทะ และเพื่อเป็ นการแสดงออกถึง
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในการนับคะแนนเสียง คุณอาคีระ กิจธนโสภา ได้กล่าวเชิญ
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมี คุณกฤษฎา นาคะศิริกุล ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงในครัง้ นี ้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทัง้ หมดเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม
พิธีกรได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระมีดงั นี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี
2563
ทัง้ 4 วาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2562
วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อบทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ซึ่งวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ
คุณไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน

2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย

373,494,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 27 ราย รวม 373,494,000 หุน้
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2562
ประธานเชิญ คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายงานกิจการ ปี 2562
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสาหรับ
การดาเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี ้

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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บริษัท ซิ ก้า อิน โนเวชั่น จากัด (มหาชน) ก่ อตั้งด้วยความเชื่อที่ ว่า นวัตกรรมคื อสิ่งที่น าไปสู่สิ่งที่ ดีกว่าเสมอ
น านวัต กรรมมาสร้า งมาตรฐานท่ อ ร้อยสายไฟระดับ สากลภายใต้ แบรนด์ DAIWA และเป็ น ผู้น าตลาดรายแรกที่ น า
นวัตกรรม pre-zinc หรือท่อเหล็กกัลวาไนซ์มาเพื่ อลดต้นทุน ลดเวลาทางานของช่าง ภายใต้แบรนด์ ZIGA เพื่อสร้าง
แบรนด์ ZIGA ให้เป็ นทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ นอกจากนั้นเรายังมีการพัฒนาระบบโมดูลาร์หรือ I-RETAIL เพื่อ
สร้างนวัตกรรมต่อยอดสินค้าของบริษัทฯ ตามโมเดลธุรกิจที่ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร คุณ ศุ ภกิจ งามจิตรเจริญ ได้มี
วิสัยทัศน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ZIGA มีดีมากกว่าเหล็ก” และด้วยทีมงานที่มีความทุ่มเทในการทางานที่จะสร้างแบรนด์
ZIGA ให้ connect กับลูกค้า ปรับองค์กรและสร้าง DNA เป็ นคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมจะเปลี่ยนแปลง ในยุค NEW และ NEXT
NORMAL ในปั จ จุบัน บริษั ท ฯกระจายสิ น ค้า ไปยังช่ องทางขายทุก ช่ อ งทาง ไม่ ว่ าจะเป็ น wholesale , retail, modern
trade และ ziga outlet ในโซนภาคตะวันออกร่วมกับบริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) รวมทั้งช่องทางการขาย
ONLINE ยังมีลูกค้าในกลุ่มผูร้ บั เหมาในงานระบบไฟฟ้า ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ม
ห้างสรรพสินค้า กลุ่มมหาวิทยาลัย อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆ ยกตัวอย่างโครงการที่สาคัญที่เพิ่งจบไป
เช่น Siam premium outlet , one Bangkok ที่ดาเนินการอยู่ก็เป็ นลูกค้าของ ZIGA และปั จจุบนั ได้มีการแบ่งกลุ่มสินค้าคือ
กลุ่ม STEEL และ NON-STEEL เพื่อสร้าง niche market สาหรับแบรนด์ ZIGA ได้เพิ่มสีทาเหล็กกัลวาไนซ์ ลวดเชื่อมกัลวา
ไนซ์ และปลั๊กราง เพื่อสร้างแบรนด์ ZIGA ให้ครองใจลูกค้าทั่วประเทศ
ในปี ท่ีผ่านมา อาจจะเจอปั ญหาเรื่องเสถียรภาพทางราคา ซึ่งเกิดจากผลกระทบทางด้านสงครามการค้าและ
สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งในปี นเี ้ สถียรภาพของราคาดีขนึ ้ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องวิกฤต ไวรัส COVID 19 ทัง้ นีป้ ระเทศจีนก็ยงั คง
รักษาเสถียรภาพทางราคาเหล็กได้ดี จากการลดกาลังผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปั ญหาอุปทานล้นตลาด และล่าสุดจีนมี
แผนกระตุน้ สาธารณูปโภคพืน้ ฐานซึ่งมีมูลค่าถึง 526.8 พันล้านดอลล่าห์ในปี นี ้ ซึ่งก่อนหน้านีม้ ีสัญญาณอ่อนแอสาหรับ
การบริโภคเหล็กในประเทศจีนแต่ดว้ ยนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งมุ่งเน้นในการรักษาระดับการจ้างงานและมาตรฐานการ
ดารงชีวิตมากกว่า GDP อย่างมีนยั สาคัญ ดังนัน้ การเพิ่มกิจกรรมโครงการการพืน้ ฐานของจีนจะส่งผลต่อเสถียรภาพของ
ราคาวัตถุดิบเหล็กม้วน และมีผลทาให้ปีนใี ้ นประเทศเองราคาสินค้าเหล็กในประเทศจะผันผวนน้อยลง
ในปี ท่ีผ่านมานอกจาก ZIGA จะเริ่มวางกลยุทธ ปรับ platform สู่ตลาด ONLINE ZIGA มีกิจกรรมการตลาดทั้ง
online และ offline ในปี ท่ีแล้วมีงานเปิ ดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก “ตั๊กแตน ชลดา” ตอกยา้ แบรนด์เหล็กกัลวาไนซ์ ZIGA
ผลิตภัณ ฑ์คุณ ภาพภายใต้แนวคิด “STEEL FOR BETTER LIFE” หวังสร้างแบรนด์ในใจและเข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มช่างมืออาชีพ พร้อมแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สีทาเหล็กกัลวาไนซ์ ZIGA และลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกัลวา
ไนซ์ ZIGA เพื่อตอบโจทย์ความต้องการช่างมืออาชีพ ณ อวานี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัท ได้
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็ นหนึ่ งในรายชื่อ บริษัทที่ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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นอกจากนี ้ ZIGA ยังมีโครงการอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุน มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม และแบ่งปั นความรู อ้ าทิ โครงการแนะนา บริษัทฯจดทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณศุภกิจ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากร นอกจากนัน้ ทางทีมผูบ้ ริหารยังได้รว่ มกิจกรรมรับเกียรติเป็ น ประธานร่วมในการจัดงาน
MAI FORUM และร่วมโครงการ เป็ น COACH for Social Impact ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา
กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม เรามีโครงการZIGA รวมพลังทีมผูบ้ ริหารและพนักงานทากิจกรรมเพื่อสังคม นาทีมพนักงานวิ่งเพื่อ
สมทบทุนร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ในงาน MAIA Virtual Run for สภากาชาติไทย อีกทัง้ ยังได้รบั
เกี ย รติ เป็ น วิ ท ยากรแบ่ ง ปั น ความรู ใ้ นงาน How to Success with Digital Technology ที่ True Digital Park และผล
ประกอบการปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม
ที่ประชุมมีมติรบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯประจาปี 2562

มติทป่ี ระชุม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี ณ วันสิน้ สุดรอบปี ปัญชีของ
บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี
2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูร้ ายงานการจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ท่ปี ระชุมรับทราบ
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2562 บริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมจานวน 37.20 ล้านบาท จัดสรรกันไว้เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 2.21 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายทัง้ สิน้ 26 ล้านบาท ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน การจ่ายเงินปั นผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายทางภาษี และกันทุน
สารองตามกฏหมาย โดยผลการดาเนินงานของปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็ น
จานวนรวมทั้งสิน้ 20.28 ล้านบาท คิดเป็ น 0.039 บาทต่อหุ้น อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิคิดเป็ นร้อยละ
57.52
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
มติทปี่ ระชุม

ไม่มีผใู้ ดซักถาม
ที่ประชุมมีมติรบั ทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ชีแ้ จงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
พ้นจากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระนั้น อาจ
ได้รบั การเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้” สาหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้
มีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม - กรรมการอิสระ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ - กรรมการ
3. นางมณฑา ทัสฐาน - กรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้าน
ต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิ จารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าวล้วนแต่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมีความรูค้ วามสามารถและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริษั ท จึงเห็นสมควร
ที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุม อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
ขอเรียนให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯขอเรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้
นาเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ต่อผูถ้ ือหุน้ ทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตาม
เอกสารที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายพลรชฏ เปี ยถนอม นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษั ทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพลรชฏ เปี ยถนอม เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
เห็นด้วย

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็ นกรรมการบริษทั
เห็นด้วย
373,985,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

วาระที่ 5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการบริษัท
เห็นด้วย

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ์ได้รบั ค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือ
ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นจะพิจารณากาหนด โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้ งปฏิบัติให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้เสี ยกลุ่ม ต่างๆ และเป็ น ไปตาม
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กฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ ยังได้กาหนดให้กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จึงเห็นควรนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน
ทั้ง สิ น้ ไม่ เกิ น 5,000,000 บาท โดยค่ า ตอบแทนดังกล่ า วบริษั ท ฯได้พิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ดัง กล่ า วข้า งต้น โดยมี
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ

จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 29 กาหนดว่าให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 โดยมีรายนามผูส้ อบบัญชี
ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นายเสถียร วงศ์สนันท์
นายวิชยั รุจิตานนท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯสาหรับปี 2563 เป็ น
จานวนเงิน 1,200,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมที่จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติ ที่ป ระชุ ม มี มติ อนุมัติ การแต่ งตั้ง นายอธิ พ งศ์ อธิ พ งศ์สกุล ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถี ย ร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าต 3495 หรือ นายวิชัย รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญ าตทะเบี ย น เลขที่ 9445 แห่ ง บริษั ท เอเอ็ น เอส ออดิ ท จ ากั ด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท สาหรับ ปี 2563 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้

่ ั 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ป ระชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กาหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้
เพื่อเปิ ดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ป ระสงค์จะเสนอให้ท่ีประชุมพิ จารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนื อจากที่คณะกรรมการบริษั ท
กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี ้
ไม่ทราบว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่
คุณนรา ศรีเพชร ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถาม 3 คาถามดังนี ้
1. เงินกูธ้ นาคารจานวน 260 ล้านบาท ทรัพย์สินที่บริษัทนาไปคา้ ประกันกับธนาคาร คือโรงงานไหน
2. เงินกูใ้ นส่วนนีจ้ ะนาไปทาอะไรในอนาคต
3. จากโรงงานที่มีอยู่ทงั้ หมด บริษัทมีการวางแผนจะดาเนินธุรกิจอย่างไรในอนาคต
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงว่า เงินกู้ 260 ล้านบาทนั้นได้นามาใช้ในส่วนของ
เงินทุนหมุนเวียน และโรงงานใหม่ท่กี าลังสร้างอยู่โดยบริษัท ไทยนากาโน จากัด ส่วนเงินที่ได้จากการะดมทุนได้ใช้ไปแล้ว
ในส่วนของการสร้างอาคารโรงงานหลังปั จจุบนั
ตามแผนที่วางไว้ในปี ท่แี ล้วในการขยายและกระจายสินค้าในกลุ่ม ziga outlet เพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศควบคู่ไปกับช่องทาง online ก็ยงั คงดาเนินตามแผนธุรกิจเดิมที่เคยตัง้ ไว้ โดย Ziga จะมีทงั้ ช่องทาง online และ
offline และยังคงโฟกัสที่แผนธุรกิจเดิม หรือธุรกิจหลักที่เรามีความถนัด โดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าเป็ น กลุ่ม steel ซึ่งคือกลุ่ม
เหล็กกัลวาไนซ์ ที่เป็ นกลุ่มธุรกิจหลักและขยายสินค้าในกลุ่ม Non-steel เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในช่องทางดังกล่าว
ซึ่งมีการปล่อยสินค้าออกมาบ้างแล้ว อาทิ สีทาเหล็ก ลวดเชื่อม ปลั๊กราง และอื่นๆที่จะตามมา โดยจะดาเนินการตามแผน
ธุรกิจที่วางไว้
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่ าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละ
เวลามาร่วมประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่ง บริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดาเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิ ด
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ปิ ดประชุม เวลา 10.39 น.
นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
ประธานที่ประชุม
นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
เลขานุการบริษัท
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)
หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ หรือ กลับก่อน ดังนัน้ จานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจานวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

