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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันจนัทรท์ี ่29 มิถุนายน 2563 

ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 
เริ่มประชมุเวลา 9.49 น. 

 
บรษิัทมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 260 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 520 ลา้นหุน้ ซึ่งเมื่อหกัจ านวนหุน้ตามโครงการ

ซื ้อหุ้นคืนเพื่ อการบริหารทางการเงิน จ านวน 11,863,200 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มี สิทธ์ออกเสียงลงคะแนน จ านวน 

508,136,800 หุน้  โดยบริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันที่ 10 

มิถุนายน 2563 (Record Date) ในการประชุมวันนี ้มีผู้ถือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย นับจ านวนหุน้ได ้

247,770,322 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 13 ราย  นับจ านวนหุ้นได้   126,214,678 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วม

ประชมุทัง้สิน้ 28 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 373,985,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.6 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง  

คุณอาคีระ  กิจธนโสภา พิธีกร ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ ผูส้อบบญัชี ซึ่งเขา้รว่มประชุมใน

ครัง้นีก้รรมการบริษัทฯมีจ านวน 7 ท่าน มีกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 7 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 7 ท่าน

ดงัต่อไปนี ้

1. คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง       ประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุพลรชฏ เปียถนอม  กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

 นวตักรรม และก ากบัดแูล 

3. คณุเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุศภุกิจ  งามจิตรเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล และ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

5. คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจรญิ      กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และ 

                                                 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 

6. คณุธีรนาท  งามจิตรเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

  กรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธรุกิจ 

7. คณุมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 

 

กรรมการเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

1. คณุเมทินี  งามจติรเจรญิ กรรมการบรหิาร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารและ 
 พฒันาทรพัยากรบคุคล 

2. คณุฐิติพร  เขียวยวง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

ผูส้อบบญัชี ที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

1. คณุกลุธิดา  ภาสรุกลุ          จาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

จากนัน้คณุอาคีระ  กิจธนโสภา ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัน้ตอนการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบั

คะแนนเสียงโดยบรษิัทฯไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทางดงันี ้

1. บรษิัทฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชญิประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์
2. บรษิัทฯไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
3. บรษิัทฯไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเวปไซตข์องบรษิัทฯ  
 

คณุอาคีระ  กจิธนโสภา ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 
   วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย และใชเ้วลาอย่างเหมาะสมในทกุวาระ บริษัทฯไดจ้ดัช่วงเวลาสอบถาม

ไว ้ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นตอ้งการซักถามขอความกรุณาเขียน

ค าถาม และแจง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว ้และยกมือขึน้ 

ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปรบัค าถามจากท่าน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เก่ียวข้องไดต้อบค าถาม และบริษัทฯ

สามารถจดบนัทึกการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้สอบถามค าถามใหม้ีประเด็นตรง

กบัวาระการประชมุในแต่ละวาระ ส่วนค าถามอื่นๆสามารถสอบถามไดใ้นวาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 

2.  ผูถื้อหุน้หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไดเ้พียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ 

แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้ กรณีของคสัโตเดียน ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะ 

แบบ ค. ซึ่ง ผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนน  ตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว ้และ

เจา้หนา้ที่ลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณีต่อไปนี ้

     1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

     2) ผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้ที่ไดร้บัการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะ ใหสิ้ทธ์ิผูร้บัมอบ

ฉนัทะ ลงคะแนนแทนได ้ในวาระท่ีระบุ และเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีที่ ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุาร

ลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน และออกเสียงใหต้รงตามที่ผูม้อบฉนัทะประสงค์ 
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3.   คะแนนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมตัิในแต่ละวาระ บรษิัทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และจะมี

การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ส าหรบัการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชร้ะบบการนับคะแนนโดยบารโ์คต้ เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนับ

คะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด

ออกเสียง” เท่านัน้  

5. ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การท าเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท า

เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมอืชื่อก ากบับรเิวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเครื่องหมายใดๆใน

บตัรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และตอ้งใชป้ากกาในการลงคะแนน

เสียงเท่านัน้ 

6.   หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชมุกอ่นปิดประชมุ หากประสงคท์ี่จะลงคะแนน

เสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นตช์ื่อใหก้ับเจ้าหนา้ที่ก่อนออกจากหอ้งประชุมดว้ย  

เพื่อทางบรษิัทฯจะไดท้ าการบนัทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป 

7.  ผลการนบัคะแนน จะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในแต่ละวาระ โดยผลการนบั

คะแนน  จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะท่ีไดร้บัสิทธ์ิใหล้งคะแนนแทน และ

รวมถึงกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ และส่งบตัรลงคะแนนผ่านผูร้บัมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึง

ความโปร่งใส  ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในการนบัคะแนนเสียง คุณอาคีระ  กิจธนโสภา ไดก้ล่าวเชิญ

ตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดยมีคุณกฤษฎา นาคะศิริกุล ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบั

คะแนนเสียงในครัง้นี ้และจะขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมดเมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ 

 พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัตแิต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2563 
ทัง้ 4 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2562 
 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อบทราบ จึงไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
วาระที ่4 พิจารณารับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
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วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ซึ่งวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ พิธีกรจึงเรียนเชิญ  

คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

คุณไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 

เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้

ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 

2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  373,494,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

 บตัรเสีย                    0 เสียง 

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 27 ราย รวม 373,494,000 หุน้ 

 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2562 
 
ประธานเชิญ คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงรายงานกจิการ ปี 2562    
 

คณุวราลกัษณ ์ งามจติรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้ายงานต่อที่ประชมุส าหรบั
การด าเนินงานของบรษิัทฯท่ีผ่านมา โดยสรุปดงันี ้
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งดว้ยความเชื่อที่ว่า นวัตกรรมคือส่ิงที่น าไปสู่ส่ิงที่ดีกว่าเสมอ  

น านวัตกรรมมาสรา้งมาตรฐานท่อรอ้ยสายไฟระดับสากลภายใต้ แบรนด์ DAIWA และเป็นผู้น าตลาดรายแรกที่น า

นวัตกรรม pre-zinc หรือท่อเหล็กกัลวาไนซม์าเพื่อลดตน้ทุน ลดเวลาท างานของช่าง ภายใต้แบรนด ์ZIGA เพื่อสรา้ง  

แบรนด ์ZIGA ใหเ้ป็นทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ นอกจากนั้นเรายังมีการพัฒนาระบบโมดูลารห์รือ I-RETAIL เพื่อ

สรา้งนวัตกรรมต่อยอดสินคา้ของบริษัทฯ  ตามโมเดลธุรกิจที่ประธานเจา้หน้าที่บริหาร คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ไดม้ี

วิสัยทัศน ์เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า “ZIGA มีดีมากกว่าเหล็ก” และดว้ยทีมงานที่มีความทุ่มเทในการท างานที่จะสรา้งแบรนด ์

ZIGA ให ้connect กับลกูคา้ ปรบัองคก์รและสรา้ง DNA เป็นคนรุ่นใหม่ที่พรอ้มจะเปล่ียนแปลง ในยุค NEW และ NEXT 

NORMAL ในปัจจุบันบริษัทฯกระจายสินค้าไปยังช่องทางขายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น wholesale , retail, modern 

trade และ ziga outlet ในโซนภาคตะวันออกร่วมกับบริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งช่องทางการขาย 

ONLINE ยังมีลูกคา้ในกลุ่มผูร้บัเหมาในงานระบบไฟฟ้า ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 

หา้งสรรพสินคา้ กลุ่มมหาวิทยาลยั อสงัหารมิทรพัย ์โรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆ ยกตวัอย่างโครงการท่ีส าคญัที่เพิ่งจบไป

เช่น Siam premium outlet , one Bangkok ที่ด  าเนินการอยู่ก็เป็นลกูคา้ของ ZIGA และปัจจบุนัไดม้ีการแบ่งกลุ่มสินคา้คือ

กลุ่ม STEEL และ NON-STEEL เพื่อสรา้ง niche market ส าหรบัแบรนด ์ZIGA ไดเ้พิ่มสีทาเหล็กกลัวาไนซ ์ลวดเชื่อมกลัวา

ไนซ ์และปลั๊กราง เพื่อสรา้งแบรนด ์ZIGA ใหค้รองใจลกูคา้ทั่วประเทศ 

ในปีที่ผ่านมา อาจจะเจอปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางราคา ซึ่งเกิดจากผลกระทบทางดา้นสงครามการคา้และ

สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งในปีนีเ้สถียรภาพของราคาดขีึน้ถึงแมว้่าจะมีปัญหาเรื่องวิกฤต ไวรสั COVID 19 ทัง้นีป้ระเทศจีนก็ยงัคง

รกัษาเสถียรภาพทางราคาเหล็กไดด้ี จากการลดก าลงัผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อแกปั้ญหาอุปทานลน้ตลาด และล่าสดุจีนมี

แผนกระตุน้สาธารณูปโภคพืน้ฐานซึ่งมีมูลค่าถึง 526.8 พันลา้นดอลล่าหใ์นปีนี ้ซึ่งก่อนหนา้นีม้ีสัญญาณอ่อนแอส าหรบั

การบริโภคเหล็กในประเทศจีนแต่ดว้ยนโยบายของรฐับาลจีนซึ่งมุ่งเนน้ในการรกัษาระดบัการจา้งงานและมาตรฐานการ

ด ารงชีวิตมากกว่า GDP อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้การเพิ่มกิจกรรมโครงการการพืน้ฐานของจีนจะส่งผลต่อเสถียรภาพของ

ราคาวตัถดุิบเหล็กมว้น และมีผลท าใหปี้นีใ้นประเทศเองราคาสินคา้เหล็กในประเทศจะผนัผวนนอ้ยลง  

ในปีที่ผ่านมานอกจาก ZIGA จะเริ่มวางกลยุทธ ปรบั platform สู่ตลาด ONLINE ZIGA มีกิจกรรมการตลาดทั้ง 

online และ offline ในปีที่แลว้มีงานเปิดตัวพรีเซนเตอรค์นแรก “ตั๊กแตน ชลดา” ตอกย า้แบรนดเ์หล็กกัลวาไนซ ์ZIGA 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใตแ้นวคิด “STEEL FOR BETTER LIFE” หวังสรา้งแบรนดใ์นใจและเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มช่างมืออาชีพ พรอ้มแนะน าผลิตภัณฑใ์หม่ สีทาเหล็กกัลวาไนซ ์ZIGA และลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกัลวา

ไนซ ์ZIGA เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการช่างมืออาชีพ ณ อวานี เรสซิเดนซ ์กรุงเทพฯ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัท ได้

ตระหนักถึงความส าคัญ ของการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงนามเป็นหนึ่ งในรายชื่อ บริษัทที่ประกาศ

เจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 
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นอกจากนี ้ZIGA ยงัมีโครงการอนัเป็นประโยชนต์่อสงัคม สนบัสนุน มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และแบ่งปันความรูอ้าทิ โครงการแนะน า บริษัทฯจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณุศุภกิจ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากร นอกจากนัน้ทางทีมผูบ้ริหารยงัไดร้ว่มกิจกรรมรบัเกียรติเป็น ประธานร่วมในการจดังาน 

MAI FORUM และร่วมโครงการ เป็น COACH for Social Impact ร่วมกับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา  

กลุ่มธุรกิจเพื่อสงัคม เรามีโครงการZIGA รวมพลงัทีมผูบ้ริหารและพนักงานท ากิจกรรมเพื่อสังคม น าทีมพนกังานวิ่งเพื่อ

สมทบทนุรว่มกบัสมาคมบรษิัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรพัย ์ในงาน MAIA Virtual Run for สภากาชาติไทย อีกทัง้ยงัไดร้บั

เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันความรูใ้นงาน How to Success with Digital Technology ที่  True Digital Park และผล

ประกอบการปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯประจ าปี 2562 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได ้

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯตอ้งจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปี ณ วันสิน้สุดรอบปีปัญชีของ

บรษิัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี

เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

2562 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม     ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตังิบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เห็นดว้ย  373,985,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

  บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 1 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 

 
วาระที ่4 พิจารณารับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้คณุศภุกิจ  งามจิตรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานการจดัสรรก าไร

สทุธิประจ าปี 2562 และการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

 คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามพระราชบัญญัติ

บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  
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ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2562 บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 37.20 ลา้นบาท จัดสรรกันไวเ้ป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายจ านวน 2.21 ลา้นบาท ซึ่งรวมเป็นทนุส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้ 26 ลา้นบาท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ครบถว้นแลว้ตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน การจ่ายเงินปันผล บรษิัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี อตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีและกันทุน

ส ารองตามกฏหมาย  โดยผลการด าเนินงานของปี 2562 บรษิัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 เป็น

จ านวนรวมทั้งสิน้ 20.28 ลา้นบาท คิดเป็น 0.039 บาทต่อหุ้น อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิคิดเป็นรอ้ยละ 

57.52 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัทราบการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 13 ก าหนดให ้“ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการ

พน้จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระนั้น อาจ

ไดร้บัการเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได”้ ส าหรบัรายนามกรรมการบรษิัท ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้

มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายพลรชฏ เปียถนอม  - กรรมการอิสระ  
2. นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ  -  กรรมการ  
3. นางมณฑา ทสัฐาน  -  กรรมการ  

 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคุณสมบตัิกรรมการ ในดา้น

ต่างๆ โดยความเหมาะสม    ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน 

ดงักล่าวลว้นแต่เป็นผูท้รงคณุวุฒิมีความรูค้วามสามารถและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการของบรษิัท จึงเห็นสมควร 

ที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุ อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป

อีกวาระหนึ่ง  

ขอเรียนใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบว่า ตามกฎหมายแลว้ในวาระนี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดทุ้กท่าน และเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯขอเรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้

น าเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ต่อผูถื้อหุน้ทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตาม

เอกสารที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุแลว้  
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติแต่งตัง้ นายพลรชฏ เปียถนอม  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจรญิ  และนางมณฑา ทสัฐาน 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

วาระที ่5.1  อนุมัติแต่งตั้ง นายพลรชฏ เปียถนอม เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย  373,985,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

วาระที ่5.2  อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราลกัษณ ์ งามจติรเจริญ เป็นกรรมการบริษทั 

เห็นดว้ย  373,985,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                  0 เสียง  

บตัรเสีย                   0 เสียง  

วาระที ่5.3  อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทสัฐาน   เป็นกรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย  373,985,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 

 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธ์ิไดร้บัค่าตอบแทนจาก

บริษัท ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือ

ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยต่างๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตาม
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กฎหมายรวมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ยงัไดก้ าหนดใหก้รรมการ

ที่เป็นผูบ้รหิาร ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

          จึงเห็นควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน

ทั้งสิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  โดยมี

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

 
 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชมุมีมติอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย  373,985,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั

ของบรษิัทขอ้ 29 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามผูส้อบบัญชี 

ดงันี ้

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ 
(2) นายเสถียร วงศส์นนัท ์               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ 
(3)  นายวชิยั  รุจิตานนท ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ 
(4)  นางสาวกลุธิดา  ภาสรุกลุ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ  
(5)  นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 9445   
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2563 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯส าหรบัปี 2563 เป็น

จ านวนเงิน 1,200,000 บาท ซึง่ไม่รวมคา่บรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี 

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี ปรากฏตาม

หนงัสือเชิญประชมุที่จดัส่งใหแ้กผู่ถื้อหุน้แลว้ 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร 
วงศส์นันท ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย  รุจิตานนท ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ 
นางสาวกุลธิดา  ภาสรุกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตทะเบียน เลขที่  9445  แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

เห็นดว้ย  373,985,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                    0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) ก าหนดไวว้่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้

ทัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกได ้บรษิัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้

เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่  

 คณุนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม 3 ค าถามดงันี ้

  1. เงินกูธ้นาคารจ านวน 260 ลา้นบาท ทรพัยสิ์นท่ีบรษิัทน าไปค า้ประกนักบัธนาคาร คือโรงงานไหน   

2. เงินกูใ้นส่วนนีจ้ะน าไปท าอะไรในอนาคต  

3. จากโรงงานท่ีมีอยู่ทัง้หมด บรษิัทมีการวางแผนจะด าเนินธุรกิจอย่างไรในอนาคต  

 คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดช้ีแ้จงว่า เงินกู ้260 ลา้นบาทนั้นไดน้ ามาใชใ้นส่วนของ 
เงินทุนหมนุเวียน และโรงงานใหม่ที่ก าลงัสรา้งอยู่โดยบรษิัท ไทยนากาโน จ ากัด ส่วนเงินที่ไดจ้ากการะดมทุนไดใ้ชไ้ปแลว้
ในส่วนของการสรา้งอาคารโรงงานหลงัปัจจบุนั 

ตามแผนท่ีวางไวใ้นปีที่แลว้ในการขยายและกระจายสินคา้ในกลุ่ม ziga outlet เพื่อกระจายสินคา้ใหค้รอบคลมุ
ทั่วประเทศควบคู่ไปกบัช่องทาง online ก็ยงัคงด าเนินตามแผนธุรกิจเดิมที่เคยตัง้ไว ้โดย Ziga จะมทีัง้ช่องทาง online และ 
offline และยงัคงโฟกสัที่แผนธุรกจิเดมิ หรือธุรกิจหลกัที่เรามีความถนดั โดยไดแ้บ่งกลุ่มสินคา้เป็น กลุ่ม steel ซึ่งคือกลุ่ม
เหล็กกลัวาไนซ ์ท่ีเป็นกลุ่มธุรกจิหลกัและขยายสินคา้ในกลุ่ม Non-steel เพื่อสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมในช่องทางดงักล่าว  
ซึ่งมกีารปล่อยสินคา้ออกมาบา้งแลว้ อาทิ สีทาเหล็ก ลวดเชื่อม ปลั๊กราง และอื่นๆที่จะตามมา โดยจะด าเนินการตามแผน
ธุรกิจที่วางไว ้  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละ

เวลามาร่วมประชมุ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรบัไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯต่อไป และกล่าวปิด

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 

ปิดประชมุ เวลา 10.39 น. 

        นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง 

    ประธานท่ีประชมุ 

นางสาวธนิดา  เกรียงพานชิ 

       เลขานกุารบรษิัท  

    (ผูบ้นัทึกการประชมุ) 
 

หมายเหตุ   เนื่องจากระหว่างการประชมุไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ หรือ กลบัก่อน ดงันัน้จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี

เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจงึอาจมจี านวนที่ไม่เท่ากนัในแต่ละวาระ 

 


