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ที ่AGM 64/001 

    10 มนีาคม 2564 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย   
1.    ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
2.    แบบ 56-1 One Report 2563 และงบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบควิอารโ์คด้) 
3.    ประวัตกิรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
4.    ประวัตแิละผลงานของส านักงานสอบบัญชแีละผูส้อบบัญช ี
5.    แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
6.    สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
7.    รายละเอยีดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) (ZIGA-W1) 
8.    ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ 
9.    ขอ้บังคับของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10. ค าชีแ้จงการลงทะเบยีน เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะและการออกเสยีงลงคะแนน 
11. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 
12. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดน ามาในวันประชมุ)  
13. แผนทีส่ถานทีจั่ดประชมุ 

 
คณะกรรมการ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่  จ ากัด (มหาชน) ไดม้มีตใิหก้ าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 2564 ในวันจันทรท์ี ่

29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าขา้ม  

เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ดังตอ่ไปนี้ 

 

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันจันทรท์ี ่29 มถินุายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ 

บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ 10290 โดยมี

ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 
 การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2563 

ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอารโ์ค๊ด สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2563 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้ไมต่อ้งลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนประจ าปี ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชขีองบรษัิททีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรีับ

อนุญาตแลว้ และเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิโดยงบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2563 ทีแ่สดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report 2563 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏ

ตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุ

วันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท และผูต้รวจสอบบัญชรีับอนุญาตแลว้ 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

1 



 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี  

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของ

บรษัิทหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล  เงนิส ารองตามกฎหมาย และเงนิส ารองตา่งๆทัง้หมด  อยา่งไรก็ตาม บรษัิทอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปัน

ผลในอัตราทีต่ ่ากวา่อัตราทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยูก่ับความจ าเป็นในการใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิงาน  การขยายธรุกจิ และปัจจัย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารงานของบรษัิท  ซึง่การจ่ายเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงาน  ฐานะการเงนิ  สภาพคลอ่ง  การ

ขยายธรุกจิ  ความจ าเป็น ความเหมาะสมอืน่ใดในอนาคต  และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิท 

จากผลการด าเนินงานปี 2563 บรษัิทมีก าไรสุทธจิ านวน 117,706,970 บาท บรษัิทจงึเห็นสมควรจัดสรรก าไรจ่ายเงนิปันผลเป็น

จ านวนเงนิ 80,048,137 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.161 บาท จากจ านวนหุน้ 497,193,400 หุน้ การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลของบรษัิท และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เงนิปันผลดังกลา่วตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากผูถ้อื

หุน้ในทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

วนัก าหนดสทิธริบัเงนิปนัผลและวนัจา่ยเงนิปนัผล บรษัิทก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพื่อเขา้ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และสทิธใินการรับ

เงนิปันผล (Record Date) ในวันที ่5 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่19 เมษายน 2564  

ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผลทีผ่่านมา ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่บรษัิทส ารองไวค้รบถว้นแลว้ ทัง้น้ี ผูถ้ือหุน้สามารถพจิารณารายละเอียดนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลและขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทเพิม่เตมิ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2  แบบ 56-1 One Report 2563 

หัวขอ้นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 
ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท  (บาท) 117,706,970 35,260,109 

2. จ านวนหุน้ทีจ่่าย (หุน้) 497,193,400 520,000,000 

3. รวมเงนิปันผลจ่ายอัตราตอ่หุน้  (บาท : หุน้) 0.161 0.039 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 80,048,137 20,280,000 

5. อัตราสว่นการจ่ายเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ 68.01% 57.52% 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงนิ 80,048,137 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.161 บาท จากจ านวนหุน้ 497,193,400 หุน้ 

การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการพน้จาก

ต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ให ้

จับฉลากกัน ส่วนในปีหลังๆต่อไปใหก้รรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนั้นเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งแลว้  

อาจไดร้ับการเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการอกีก็ได ้

ส าหรับ รายนามกรรมการบรษัิท ทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี มจี านวน 2 ทา่นไดแ้ก ่

1. นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรอืง  กรรมการอสิระ 
2. นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ  กรรมการ 

 
ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บุคคลทีเ่หมาะสมเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรม
การบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ซึง่ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอ
รายชือ่กรรมการเพือ่รับการคัดเลอืกแตอ่ยา่งใด  

 
คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคณุสมบัตขิองกรรมการทีต่อ้งพน้จาก

ต าแหน่งแต่ละท่านแลว้เห็นว่า กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์และผลการปฎบัิตงิานในฐานะกรรมการบรษัิท ในชว่งเวลาทีผ่่านมากอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบับรษัิทเป็นอยา่งดแีละกรรมการทัง้ 2 ทา่น

ไมม่คีณุสมบัตติอ้งหา้มประการใด จงึเห็นสมควรใหก้รรมการทัง้ 2 ทา่นไดร้ับการพจิารณาเลอืกตัง้กลับมาเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิท (ซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่) ไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่า

กรรมการอสิระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และกรรมการทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ใหเ้ขา้กลับด ารง

ต าแหน่ง ทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีุณสมบัตคิรบถว้น ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

จงึเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อกีวาระ

หนึง่  

ทัง้นี้ บรษัิทฯไดแ้นบรายละเอยีดประวัตกิรรมการดังกลา่ว ปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 3 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้ับค่าตอบแทนจากบรษัิท ในรูปแบบของ

เงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอ้บังคับหรือตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก าหนด 

โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารใหค้า่ตอบแทนกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ และการจัดสรรเงนิรางวัล

กรรมการใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการทีต่อ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่

ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถงึระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมกีารพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี้ ยังไดก้ าหนดใหก้รรมการที่

เป็นผูบ้รหิาร ไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นชอบจงึเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท โดยคา่ตอบแทนดังกลา่วบรษัิทไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์

ดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ไดม้กีารก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 (ปีทีผ่า่นมา) 

(บาท) (บาท) 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ตอ่การประชมุ 1 คร ัง้ ตอ่การประชมุ 1 คร ัง้ 

-          ประธานกรรมการ 15,500 บาท 15,500 บาท 

-          กรรมการ 13,000 บาท 13,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการของกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 1 คร ัง้ ตอ่การประชมุ 1 คร ัง้ 

-          ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท 12,500 บาท 

-          กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท 11,000 บาท 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวตักรรม และ
ก ากบัดแูล 

ตอ่การประชมุ 1 คร ัง้ ตอ่การประชมุ 1 คร ัง้ 

-          ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล 10,000 บาท 10,000 บาท 

-          กรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล 5,000 บาท 5,000 บาท 

 
หมายเหต ุ:  

1) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ไดร้ับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดังกลา่วขา้งตน้    
2) ไม่มคีา่ตอบแทนอืน่ๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ        

 
 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้  
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน           
 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 29 

ก าหนดว่าใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบ

บัญชจีากบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2564 เนื่องจากบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด ไดท้ าการตรวจสอบงบการเงนิ

ของบรษัิทไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาตัง้แต่ปี 2562 อกีทัง้ไม่มคีวามสัมพันธห์รือรายการที่ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิท 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิ

ของบรษัิท  โดยก าหนดค่าสอบบัญชขีองบรษัิท ซึง่ไม่รวมค่าบรกิารอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบบัญช ีส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 

1,220,000 บาท (หนึง่ลา้นสองแสนสองหมืน่บาทถว้น) จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี
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และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดดังนี้ แต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด  เป็นผูส้อบ

บัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2564 โดยมรีายชือ่ดังตอ่ไปน้ี 

 

(1) นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ           ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3500 หรอื 
(2) นายเสถยีร วงศส์นันท ์               ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3495 หรอื 
(3) นายวชิยั  รุจติานนท ์        ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่4054 หรอื 
(4) นางสาวกลุธดิา  ภาสรุกลุ          ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่5946 หรอื  
(5) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน      ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่9445   

 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอจงึเห็นควรน าเสนอให ้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด  ไดแ้ก่นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กุล ผูส้อบ
บัญชรีับอนุญาตเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นันท ์ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 3495 หรอื นายวชิยั  รุจติานนท ์ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน 
เลขที ่4054 หรือ นางสาวกุลธดิา  ภาสุรกุล ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบัญชรีับ
อนุญาตทะเบยีน เลขที ่9445  แห่งบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็น
จ านวนเงนิ 1,220,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ  
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี 
 

ปี คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี คา่บรกิารอืน่ อตัราคา่ตอบแทนเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 

2563 1,200,000 บาท - เทา่กับปี 2562 

2564 1,220,000 บาท - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.67 

 
การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพื่อรองรับการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ซึง่จะจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดิมของบริษัท  โดยใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังจากการลดทุนจ านวน 
248,596,700 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 242,606,600 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
หุน้ละ 0.50 บาท และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืบคุคลทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการลงนามในค า
ขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบยีน ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอตา่งๆ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้จงึเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ 1)การเพิม่
ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 121,303,300 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 242,606,600 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 2) การ
จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทจ านวน 246,606,600 หุน้ เพื่อรองรับการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิททีจ่ะ
จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดส่วนการถอืหุน้ (ZIGA-W1) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืเน่ืองจากไม่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
ของบรษัิท บรษัิทจะน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาลดทนุจดทะเบยีนตอ่ไป และ 3) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของ
บรษัิทเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีน เป็นดังนี้ 

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีน  369,900,000 บาท  (สามรอ้ยหกสบิเกา้ลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 

แบง่ออกเป็น   739,800,000 หุน้   (เจ็ดรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นแปดแสนหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ                0.50  บาท  (หา้สบิสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามัญ 739,800,000 หุน้   (เจ็ดรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นแปดแสนหุน้)   

  หุน้บรุมิสทิธ ิ        -          หุน้   (   -   )” 

 ทัง้นี้ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืบคุคลทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการลงนามในค าขอ หรอื
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของบรษัิทเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  
รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบยีน ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณห์
สนธ ิและ/หรอืค าขอตา่งๆ 

การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล   เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท (ZIGA-W1) 
จ านวนไม่เกนิ 242,533,366 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายในอัตราส่วน 2.05 หุน้สามัญต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิและมอีัตราการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามัญ โดยมรีาคาใชส้ทิธ ิ1.00 บาทต่อหุน้ 
(มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) และมรีะยะเวลาการใชส้ทิธไิม่เกนิ 2 ปี ก าหนดการใชส้ทิธใินวันท าการสุดทา้ยของเดอืนมีนาคมและเดือน
กันยายน ตลอดอายขุองใบส าคัญแสดงสทิธ ิทัง้น้ี ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญทีเ่สนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) บรษัิท
จะน าเขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพยฯ์")  

 อย่างไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่แสดงอยู่ในวันทีก่ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ยังคงมคีวามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้ับการจัดสรร 
หากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธไิม่ไดร้ับอนุมัตจิากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือบุคคลที่
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (1) พจิารณาก าหนด แกไ้ข และเพิม่เตมิรายละเอยีดอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกับ
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าทีไ่ม่ขัด หรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ
ระยะเวลาการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิวธิกีารเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิการช าระราคา วันออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิรายละเอยีดและ
ขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธ ิระยะเวลาการใชส้ทิธ ิอายขุองใบส าคัญแสดงสทิธ ิลักษณะและรายละเอยีดของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(2) 
ตดิต่อ เจรจา ลงนามและแกไ้ขสัญญาและ/หรือเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสอืบอกกล่าว และหลักฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกับ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การตดิต่อและการยืน่  
ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการ
ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารดังกลา่วทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

   ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้จงึเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารออกและ

เสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทจ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมรีายละเอยีดปรากฎตาม

รายละเอยีดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท (ZIGA-W1)  

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของบรษิทัเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่วัตถปุระสงคอ์กี 2 ขอ้ และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคข์องบรษัิท โดยมรีายละเอยีดวัตถปุระสงคท์ีเ่พิม่ ดังนี้ 
 

1). ประกอบกจิการดา้นการขยายธรุกจิแฟรนไชส ์การขายธรุกจิแฟรนไชส ์รวมทัง้การดแูลธรุกจิแฟรนไชสแ์ละกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ธรุกจิแฟรนไชสท์กุชนดิทกุประเภท การเปิดรา้นคา้ในธรุกจิดา้นตา่ง ๆ ตามก าหนดไวใ้นวัตถปุระสงคข์องบรษัิท 

2). ประกอบกจิการคา้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสต์ามรายการสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้ะบไุวใ้นวัตถปุระสงคข์องบรษัิท 

   ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบจึงเห็นควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงค์ และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 3 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ข
เพิม่เตมิวัตถปุระสงค ์

การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีดั่งกล่าวขา้งตน้  โดยบรษัิทจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้

ประชุมตัง้แต่เวลา 08.30 น. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารทีท่าง

ราชการออกให ้โดยตอ้งมรีูปถา่ยปรากฏบนเอกสารดังกลา่วกอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

หากผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีง

แทน กรุณากรอกขอ้ความ และลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก, ข และ แบบ ค ตาม “สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 10” หรอืทา่นผูถ้อืหุน้สามารถ 

Download ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิท www.ziga.co.th และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย ส าหรับผูร้ับมอบฉันทะทีจ่ะเขา้ร่วม

ประชุม ตอ้งน าเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม ตามรายละเอยีดใน “สิง่ที่แนบมาดว้ย 9” และส่งมอบใหแ้ก่ประธานในที่

ประชมุ (“ประธานฯ”) หรอืบคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายจากประธานฯ กอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

ในการนี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทลง

มตแิทน โปรดกรอกขอ้ความ และลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ และระบชุือ่   

นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง กรรมการอสิระ 

เป็นผูร้ับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มเอกสารประกอบไปที่  

“ส านักเลขานุการบรษัิท” บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/9,10,11 หมู ่9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์
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จังหวัดสมทุรปราการ 10290 โดยใหถ้งึบรษัิทกอ่นวันที ่25 มนีาคม 2564 หรอื ณ สถานทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุ ซึง่รายละเอยีด 

และประวัตกิรรมการอสิระดังกลา่ว ปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 7 

 ทัง้น้ี เพื่อเป็นการรักษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ กรุณาศกึษาค าชีแ้จงการลงทะเบยีน เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้ง

แสดงก่อนเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้ขอ้บังคับของบรษัิทในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม “สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 8 และ 9” หากทา่นมขีอ้สงสัย หรอืค าถามเกีย่วกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท้ี ่“ส านัก

เลขานุการบรษัิท” หมายเลขโทรศัพท ์028169315 ตอ่ 212 ในวัน และเวลาท าการ 

 

 ส าหรับผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะรับแบบ 56-1 One Report 2563 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจง้ชือ่ - นามสกุล พรอ้มรายละเอยีด

ของสถานทีจั่ดสง่มายัง “สว่นนักลงทนุสัมพันธ”์ E-mail : ir@ziga.co.th  

 

 

 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

   (นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง) 

      ประธานกรรมการบรษัิท 

 

 

 

6 

mailto:ir@ziga.co.th


สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท์ี ่29 มถิุนายน 2563 

ณ บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 
 
เริม่ประชมุเวลา 9.49 น. 

 
บรษัิทมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 260 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 520 ลา้นหุน้ ซึง่เมื่อหักจ านวนหุน้ตามโครงการซือ้หุน้คนืเพื่อการ

บรหิารทางการเงนิ จ านวน 11,863,200 หุน้ คงเหลอืหุน้ทีม่สีทิธอ์อกเสยีงลงคะแนน จ านวน 508,136,800 หุน้  โดยบรษัิทไดก้ าหนดรายชือ่ผู ้

ถอืหุน้ทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวันที ่10 มถินุายน 2563 (Record Date) ในการประชมุวันนี้ มผูีถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

ดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย นับจ านวนหุน้ได ้247,770,322 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 13 ราย  นับจ านวนหุน้ได ้  126,214,678 หุน้ 

รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 28 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 373,985,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.6 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง  

คณุอาครีะ  กจิธนโสภา พธิกีร ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ ผูส้อบบัญช ีซึง่เขา้ร่วมประชมุในครัง้น้ีกรรมการบรษัิทฯ

มจี านวน 7 ทา่น มกีรรมการเขา้ร่วมจ านวน 7 ทา่น กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุมทีัง้หมด 7 ทา่นดังตอ่ไปนี้ 

1. คณุไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง       ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุพลรชฏ เปียถนอม  กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 นวัตกรรม และก ากับดแูล 

3. คณุเอมอร  โชตยิะปตุตะ กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล และ 

 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

5. คณุวราลักษณ์  งามจติรเจรญิ      กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจั้ดการ และ 

                                                 ผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซือ้จัดหาและจัดซือ้ตา่งประเทศ 

6. คณุธรีนาท  งามจติรเจรญิ กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล 

  กรรมการบรหิาร และผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาและควบคมุระบบธรุกจิ 

7. คณุมณฑา  ทัสฐาน กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร และผูอ้ านวยการฝ่าย Demand 

 

กรรมการเขา้ร่วมประชมุในครัง้น้ีคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 100  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุดังนี ้

1. คณุเมทนิี  งามจติรเจรญิ กรรมการบรหิาร ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ และผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารและ 
 พัฒนาทรัพยากรบคุคล 

2. คณุฐติพิร  เขยีวยวง ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุดังน้ี 

1. คณุกลุธดิา  ภาสรุกลุ          จาก บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด 

จากนัน้คุณอาคีระ  กจิธนโสภา ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขัน้ตอนการประชมุ วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงโดย

บรษัิทฯไดท้ าการเรยีนเชญิและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกับการประชมุในวันน้ีแกท่า่นผูถ้อืหุน้ 3 ทางดังนี ้

1. บรษัิทฯไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทางไปรษณีย ์
2. บรษัิทฯไดม้กีารลงประกาศในหนังสอืพมิพ ์
3. บรษัิทฯไดล้งรายละเอยีดการประชมุไวใ้นเวปไซตข์องบรษัิทฯ  
 

คณุอาครีะ  กจิธนโสภา ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 
   วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ ดังตอ่ไปน้ี 

1. เพือ่ใหก้ารประชมุด าเนนิไปดว้ยความเรียบรอ้ย และใชเ้วลาอย่างเหมาะสมในทกุวาระ บรษัิทฯไดจั้ดชว่งเวลาสอบถามไว ้ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามมาตรการ การป้องกันโรคโควดิ 19 กรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการซกัถามขอความกรุณาเขยีนค าถาม และแจง้ชือ่-นามสกลุ พรอ้มระบวุ่าเป็นผู ้

ถอืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษทีจั่ดเตรยีมไว ้และยกมอืขึน้ ทางเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯจะไปรับค าถามจากท่าน เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

และผูเ้กี่ยวขอ้งไดต้อบค าถาม และบรษัิทฯสามารถจดบันทกึการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถ้ือหุน้สอบถาม

ค าถามใหม้ปีระเด็นตรงกับวาระการประชมุในแตล่ะวาระ สว่นค าถามอืน่ๆสามารถสอบถามไดใ้นวาระที ่8 เรือ่งอืน่ๆ 

2.  ผูถ้อืหุน้หนึง่ทา่นมคีะแนนเสยีงเทา่กับหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง และสามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เต็ม

ตามคะแนนเสยีงทีต่นม ีไดเ้พยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ของตนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสยีง ยกเวน้ กรณีของคัส

โตเดยีน ผูร้ับมอบฉันทะจากผูล้งทุนตา่งประเทศส าหรับผูท้ีไ่ดร้ับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ ผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูร้ับ

มอบจะตอ้งลงคะแนน  ตามทีผู่ม้อบฉันทะระบไุว ้และเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีน จะท าการพมิพบั์ตรลงคะแนนให ้ส าหรับกรณีตอ่ไปน้ี 
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     1) ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  

     2) ผูร้ับมอบฉันทะ ทัง้ทีไ่ดร้ับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะ ใหส้ทิธิผู์ร้ับมอบฉันทะ ลงคะแนน

แทนได ้ในวาระทีร่ะบ ุและเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนจะไมพ่มิพบั์ตรคะแนน ในกรณีที ่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบกุารลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบ

ใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน และออกเสยีงใหต้รงตามทีผู่ม้อบฉันทะประสงค ์

3.   คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชใ้นการลงมตอินุมัตใินแต่ละวาระ บรษัิทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสอืเชญิประชมุแลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้

ทราบอกีครัง้กอ่นการลงมตใินแตล่ะวาระตอ่ไป 

4. ส าหรับการนับคะแนน บรษัิทฯ จะใชร้ะบบการนับคะแนนโดยบารโ์คต้ เพือ่ความสะดวก และความรวดเร็วในการนับคะแนนการลงมตใินแตล่ะ

วาระ บรษัิทฯจะเรยีกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีทีท่า่นลงคะแนนเป็น “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เทา่นัน้  

5. ทัง้น้ี บัตรลงคะแนนเสยีงใดที่ไม่สามารถแสดงถงึความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ หรือ ผูร้ับมอบฉันทะ ไดอ้ย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไป

ในทางใด จะถอืวา่เป็นบัตรเสยี เชน่ การท าเครือ่งหมายทัง้ในชอ่งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรอืท าเครือ่งหมายไมช่ดัเจน หรอืขดีฆา่เครือ่งหมาย

ใดโดยไม่ลงลายมอืชือ่ก ากับบรเิวณทีข่ดีฆ่า หรือการไม่ท าเครือ่งหมายใดๆในบัตรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสยีงของบัตรเสยี จะถูกนับเสมอืน

เป็น “งดออกเสยีง” และตอ้งใชป้ากกาในการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ 

6.   หากทา่นผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะทา่นใดประสงคท์ีจ่ะออกจากทีป่ระชมุกอ่นปิดประชมุ หากประสงคท์ีจ่ะลงคะแนนเสยีง ในวาระทีเ่หลอื 

ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นต์ชื่อใหก้ับเจา้หนา้ที่ก่อนออกจากหอ้งประชุมดว้ย เพื่อทางบรษัิทฯจะไดท้ าการบันทึกการ

ลงคะแนนของทา่นตอ่ไป 

7.  ผลการนับคะแนน จะถกูประกาศหลังจากทีท่่านประธานรอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใินแตล่ะวาระ โดยผลการนับคะแนน  จะเป็นผลการ

นับคะแนนรวม จากผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ผูร้ับมอบฉันทะทีไ่ดร้ับสทิธิใ์หล้งคะแนนแทน และรวมถงึกรณีทีผู่ม้อบฉันทะระบคุะแนนไวล้่วงหนา้ 

และสง่บัตรลงคะแนนผ่านผูร้ับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถงึความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ีและเพื่อความโปร่งในการนับ

คะแนนเสยีง คุณอาครีะ  กจิธนโสภา ไดก้ล่าวเชญิตัวแทนผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขพียานในการนับคะแนนโดยมคีุณกฤษฎา นาคะศริกิุล ท า

หนา้ทีเ่ป็นสักขพียานในการนับคะแนนเสยีงในครัง้น้ี และจะขอเก็บบัตรยนืยันการลงคะแนนทีเ่ห็นดว้ยทุกใบพรอ้มกันทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การ

ประชมุ 

 พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระมดัีงน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
วาระที ่5 พจิารณาและอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที ่7 พจิารณาและอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 
ทัง้ 4 วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2562 
 วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่บทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี ้
วาระที ่4 พจิารณารบัทราบการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 และการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล  
วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี ้
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ซึง่วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ตามขอ้ บังคับบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท  ท าหนา้ที่ เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ  

คณุไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ 

คณุไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท ไดก้ลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และเริม่ประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุทีบ่รษัิทฯ ไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้น้ี 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่

ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี  

เห็นดว้ย  373,494,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง  

 บัตรเสยี                    0 เสยีง 

ในวาระนี้ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 27 ราย รวม 373,494,000 หุน้ 
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โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2562 
 
ประธานเชญิ คณุวราลักษณ์  งามจติรเจรญิ กรรมการผูจั้ดการ เป็นผูช้ีแ้จงรายงานกจิการ ปี 2562    
 
คณุวราลักษณ์  งามจติรเจรญิ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้ายงานตอ่ทีป่ระชมุส าหรับการด าเนนิงานของ
บรษัิทฯทีผ่่านมา โดยสรุปดังนี ้
 

บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ดว้ยความเชือ่ที่ว่า นวัตกรรมคอืสิง่ที่น าไปสู่ส ิง่ทีด่ีกว่าเสมอ น านวัตกรรมมาสรา้ง

มาตรฐานท่อรอ้ยสายไฟระดับสากลภายใต ้แบรนด ์DAIWA และเป็นผูน้ าตลาดรายแรกทีน่ านวัตกรรม pre-zinc หรอืทอ่เหล็กกัลวาไนซม์าเพื่อ

ลดตน้ทนุ ลดเวลาท างานของชา่ง ภายใตแ้บรนด ์ZIGA เพือ่สรา้ง แบรนด ์ZIGA ใหเ้ป็นทางเลอืกใหมข่องชา่งมอือาชพี นอกจากนัน้เรายังมกีาร

พัฒนาระบบโมดูลารห์รอื I-RETAIL เพื่อสรา้งนวัตกรรมต่อยอดสนิคา้ของบรษัิทฯ ตามโมเดลธุรกจิทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คุณศุภกจิ งาม

จติรเจรญิ ไดม้วีสิัยทัศน์ เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า “ZIGA มดีมีากกวา่เหล็ก” และดว้ยทมีงานทีม่คีวามทุม่เทในการท างานทีจ่ะสรา้งแบรนด ์ZIGA ให ้

connect กับลูกคา้ ปรับองค์กรและสรา้ง DNA เป็นคนรุ่นใหม่ที่พรอ้มจะเปลี่ยนแปลง ในยุค NEW และ NEXT NORMAL ในปัจจุบันบรษัิทฯ

กระจายสนิคา้ไปยังชอ่งทางขายทุกชอ่งทาง ไม่วา่จะเป็น wholesale , retail, modern trade และ ziga outlet ในโซนภาคตะวันออกร่วมกับ

บรษัิท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากัด (มหาชน) รวมทัง้ชอ่งทางการขาย ONLINE ยังมลีูกคา้ในกลุม่ผูร้ับเหมาในงานระบบไฟฟ้า ตลอดจนโครงการ

ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม หา้งสรรพสนิคา้ กลุ่มมหาวทิยาลัย อสังหารมิทรัพย์ โรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆ ยกตัวอย่าง

โครงการทีส่ าคัญทีเ่พิง่จบไปเชน่ Siam premium outlet , one Bangkok ทีด่ าเนินการอยูก่็เป็นลกูคา้ของ ZIGA และปัจจุบันไดม้กีารแบง่กลุ่ม

สนิคา้คอืกลุ่ม STEEL และ NON-STEEL เพื่อสรา้ง niche market ส าหรับแบรนด ์ZIGA ไดเ้พิม่สทีาเหล็กกัลวาไนซ ์ลวดเชือ่มกัลวาไนซ ์และ

ปล๊ักราง เพือ่สรา้งแบรนด ์ZIGA ใหค้รองใจลกูคา้ทั่วประเทศ 

ในปีทีผ่่านมา อาจจะเจอปัญหาเรือ่งเสถยีรภาพทางราคา ซึง่เกดิจากผลกระทบทางดา้นสงครามการคา้และสภาพเศรษฐกจิ ซึง่ในปีน้ี

เสถยีรภาพของราคาดขีึน้ถงึแมว้่าจะมปัีญหาเรือ่งวกิฤต ไวรัส COVID 19 ทัง้นี้ประเทศจีนก็ยังคงรักษาเสถยีรภาพทางราคาเหล็กไดด้ ีจากการ

ลดก าลังผลติอย่างตอ่เนื่อง เพือ่แกปั้ญหาอปุทานลน้ตลาด และล่าสุดจนีมแีผนกระตุน้สาธารณูปโภคพืน้ฐานซึง่มมีูลคา่ถงึ 526.8 พันลา้นดอล

ลา่หใ์นปีนี้ ซึง่กอ่นหนา้น้ีมสีัญญาณออ่นแอส าหรับการบรโิภคเหล็กในประเทศจนีแตด่ว้ยนโยบายของรัฐบาลจีนซึง่มุ่งเนน้ในการรักษาระดับการ

จา้งงานและมาตรฐานการด ารงชวีติมากกว่า GDP อย่างมนัียส าคัญ ดังนั้นการเพิม่กจิกรรมโครงการการพื้นฐานของจีนจะส่งผลต่อเสถยีรภาพ

ของราคาวัตถดุบิเหล็กมว้น และมผีลท าใหปี้น้ีในประเทศเองราคาสนิคา้เหล็กในประเทศจะผันผวนนอ้ยลง  

ในปีทีผ่่านมานอกจาก ZIGA จะเริม่วางกลยุทธ ปรับ platform สู่ตลาด ONLINE ZIGA มกีจิกรรมการตลาดทัง้ online และ offline 

ในปีทีแ่ลว้มงีานเปิดตัวพรีเซนเตอรค์นแรก “ต๊ักแตน ชลดา” ตอกย ้าแบรนดเ์หล็กกัลวาไนซ ์ZIGA ผลติภัณฑค์ุณภาพภายใตแ้นวคดิ “STEEL 

FOR BETTER LIFE” หวังสรา้งแบรนดใ์นใจและเขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยเฉพาะผลติภัณฑใ์นกลุ่มชา่งมืออาชพี พรอ้มแนะน าผลติภัณฑใ์หม่ สทีา

เหล็กกัลวาไนซ ์ZIGA และลวดเชือ่มไฟฟ้าเหล็กกัลวาไนซ ์ZIGA เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการชา่งมอือาชพี ณ อวานี เรสซเิดนซ ์กรุงเทพฯ 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษัิท ไดต้ระหนักถงึความส าคัญ ของการก ากับดแูลกจิการทีด่โีดยบรษัิทไดเ้ขา้ร่วมลงนามเป็นหนึง่ในรายชือ่ บรษัิท

ทีป่ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

นอกจากนี้ ZIGA ยังมโีครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุน มุ่งม่ันด าเนินธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม และแบ่งปัน

ความรูอ้าท ิโครงการแนะน า บรษัิทฯจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลักทรัพย ์ซึง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณุศภุกจิ ไดร้ับเชญิเป็นวทิยากร นอกจากนัน้

ทางทีมผูบ้รหิารยังไดร้่วมกจิกรรมรับเกียรตเิป็น ประธานร่วมในการจัดงาน MAI FORUM และร่วมโครงการ เป็น COACH for Social Impact 

ร่วมกับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่พัฒนา กลุม่ธรุกจิเพือ่สังคม เรามโีครงการZIGA รวมพลังทมีผูบ้รหิารและพนักงานท ากจิกรรมเพือ่

สังคม น าทมีพนักงานวิง่เพือ่สมทบทนุร่วมกับสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนตลาดหลักทรัพย ์ในงาน MAIA Virtual Run for สภากาชาตไิทย อกีทัง้

ยังไดร้ับเกียรติเป็นวทิยากรแบ่งปันความรูใ้นงาน How to Success with Digital Technology ที่ True Digital Park และผลประกอบการปี 

2562 มรีายละเอยีดดังนี้  
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ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตริับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯประจ าปี 2562 

 

วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯตอ้งจัดท างบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุ ประจ าปี ณ วันสิน้สดุรอบปีปัญชขีองบรษัิทฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแลว้ และเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมัต ิโดยงบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด

วันที ่31 ธันวาคม 2562 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสารทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ 

ประธานฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม     ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  ดว้ยคะแนนเสยีง 

ดังนี้ 

  เห็นดว้ย  373,985,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง  

  บัตรเสยี                    0 เสยีง  

ในวาระนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 1 ราย 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณารบัทราบการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 และการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานการจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 และ

การจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

 คุณศุภกจิ  งามจติรเจรญิ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า การจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิ

ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองน้ีจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10  
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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

 
ของทุนจดทะเบยีน โดยในปี 2562 บรษัิทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 37.20 ลา้นบาท จัดสรรกันไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.21 

ลา้นบาท ซึง่รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้ 26 ลา้นบาท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ครบถว้นแลว้ตามหลักเกณฑข์อง

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน การจ่ายเงนิปันผล บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

50 ของก าไรสุทธ ิหลังหักคา่ใชจ่้ายทางภาษีและกันทุนส ารองตามกฏหมาย  โดยผลการด าเนินงานของปี 2562 บรษัิทจ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลในวันที ่20 เมษายน 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 20.28 ลา้นบาท คดิเป็น 0.039 บาทตอ่หุน้ อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสทุธคิดิ

เป็นรอ้ยละ 57.52 

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตริับทราบการจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 

วาระที ่5 พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 13 ก าหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการพน้จากต าแหน่ง 

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษัิททัง้หมด โดยกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจไดร้ับการเลอืกใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่ง

ใหมไ่ด”้ ส าหรับรายนามกรรมการบรษัิท ทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี มจี านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายพลรชฏ เปียถนอม  - กรรมการอสิระ  
2. นางสาววราลักษณ์ งามจติรเจรญิ  -  กรรมการ  
3. นางมณฑา ทัสฐาน  -  กรรมการ  

 
คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคุณสมบัตกิรรมการ ในดา้นต่างๆ โดยความ

เหมาะสม    ดา้นคณุวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ ผลการปฏบัิตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในชว่งทีผ่่านมา คณะกรรมการไดพ้จิารณา

แลว้ เห็นว่ากรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดังกล่าวลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒมิีความรูค้วามสามารถและผลการ

ปฏบัิตงิานในฐานะกรรมการของบรษัิท จงึเห็นสมควร ทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชมุ อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระดังรายนามขา้งตน้

ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึง่  

ขอเรยีนใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบวา่ ตามกฎหมายแลว้ในวาระนี้ ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดทุ้กท่าน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับธรรมาภิ

บาลทีด่ ีทางบรษัิทฯขอเรยีนเชญิทา่นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ออกจากหอ้งประชมุชัว่คราวและพธิกีรไดน้ าเสนอประวัตกิรรมการทัง้ 3 ทา่น ตอ่ผูถ้อื

หุน้ทราบ ตามรายละเอยีดประวัตโิดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ตามเอกสารทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในหนังสอืเชญิประชมุแลว้  

 

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตแิตง่ตัง้ นายพลรชฏ เปียถนอม  นางสาววราลักษณ์  งามจติรเจรญิ  และนางมณฑา ทัสฐาน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษัิทอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 

วาระที ่5.1  อนุมตัแิตง่ต ัง้ นายพลรชฏ เปียถนอม เป็นกรรมการอสิระ/กรรมการบรษิทั 

เห็นดว้ย  373,985,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง  

บัตรเสยี                    0 เสยีง  

วาระที ่5.2  อนุมตัแิตง่ต ัง้ นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ เป็นกรรมการบรษิทั 

เห็นดว้ย  373,985,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                  0 เสยีง  

บัตรเสยี                   0 เสยีง  

วาระที ่5.3  อนุมตัแิตง่ต ัง้ นางมณฑา ทสัฐาน   เป็นกรรมการบรษิทั 

เห็นดว้ย  373,985,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง  

บัตรเสยี                    0 เสยีง  

ในวาระนี้ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 

 

วาระที ่6 พจิารณาและอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธิไ์ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิท ในรูปแบบของ

เงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอ้บังคับ หรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก าหนด 

โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย และหลักเกณฑก์ารใหค้า่ตอบแทนกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และการจัดสรรเงนิรางวัล

กรรมการใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการทีต่อ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม

ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถงึระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมกีารพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ยังไดก้ าหนดใหก้รรมการที่

เป็นผูบ้รหิาร ไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

 
          จงึเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 

บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบรษัิทฯไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ย ปรากฏตามในหนังสอืเชญิประชมุ ดังน้ี 

 
 

ประธานฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม   ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ดังน้ี 

เห็นดว้ย  373,985,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง  

บัตรเสยี                    0 เสยีง  

ในวาระนี้ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 29 

ก าหนดว่าใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทน จงึเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท เอเอ็นเอส 

ออดทิ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 โดยมรีายนามผูส้อบบัญช ีดังน้ี 

(1) นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ            ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3500 หรอื 
(2) นายเสถยีร วงศส์นันท ์               ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3495 หรอื 
(3)  นายวชิยั  รุจติานนท ์        ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่4054 หรอื 
(4)  นางสาวกลุธดิา  ภาสรุกลุ          ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่5946 หรอื  
(5)  นายยทุธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน      ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที ่9445   
 

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2563 และก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญชขีองบรษัิทฯส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 

1,200,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบบัญช ี

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไมม่คีวามสัมพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งใด รายละเอยีดเกีย่วกับผูส้อบบัญชแีละคา่สอบบัญช ี ปรากฏตามหนังสอืเชญิประชมุทีจั่ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

แลว้ 

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

 
มตทิีป่ระชุม  มมีตอินุมัตกิารแต่งตัง้นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นันท ์ผูส้อบบัญชรีับ
อนุญาต 3495 หรือ นายวชิัย  รุจติานนท ์ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบียน เลขที ่4054 หรอื นางสาวกุลธดิา  ภาสุรกุล ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต
ทะเบยีน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที่ 9445  แห่ง บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด 
เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2563 และก าหนดคา่สอบบัญชเีป็นจ านวนเงนิ 1,200,000 บาทตอ่ปี โดยไม่รวมคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ดว้ยคะแนน
เสยีง ดังน้ี 
 

เห็นดว้ย  373,985,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                    0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง                    0 เสยีง  

บัตรเสยี                    0 เสยีง  

ในวาระนี้ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 28 ราย รวม 373,985,000 หุน้ 

 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.

2544) ก าหนดไวว้่าผูถ้ือหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอีกได ้บรษัิทฯเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเสนอใหท้ี่ประชุม

พจิารณา เรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี้ 

ไมท่ราบวา่ม ีผูถ้อืหุน้ทา่นใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา เรือ่งอืน่ๆ หรอืไม ่ 

 คณุนรา ศรเีพชร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม 3 ค าถามดังนี ้

  1. เงนิกูธ้นาคารจ านวน 260 ลา้นบาท ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทน าไปค ้าประกันกับธนาคาร คอืโรงงานไหน   

2. เงนิกูใ้นสว่นน้ีจะน าไปท าอะไรในอนาคต  

3. จากโรงงานทีม่อียูท่ัง้หมด บรษัิทมกีารวางแผนจะด าเนนิธรุกจิอยา่งไรในอนาคต  

 คณุศุภกจิ งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ เงนิกู ้260 ลา้นบาทนัน้ไดน้ ามาใชใ้นสว่นของ เงนิทุนหมุนเวยีน และ
โรงงานใหม่ทีก่ าลังสรา้งอยู่โดยบรษัิท ไทยนากาโน จ ากัด ส่วนเงนิที่ไดจ้ากการะดมทุนไดใ้ชไ้ปแลว้ในส่วนของการสรา้งอาคารโรงงานหลัง
ปัจจุบัน 

ตามแผนทีว่างไวใ้นปีทีแ่ลว้ในการขยายและกระจายสนิคา้ในกลุม่ ziga outlet เพือ่กระจายสนิคา้ใหค้รอบคลมุทั่วประเทศควบคูไ่ป
กับชอ่งทาง online ก็ยังคงด าเนนิตามแผนธรุกจิเดมิทีเ่คยตัง้ไว ้โดย Ziga จะมทีัง้ชอ่งทาง online และ offline และยังคงโฟกัสทีแ่ผนธรุกจิเดมิ 
หรอืธรุกจิหลักทีเ่รามคีวามถนัด โดยไดแ้บง่กลุม่สนิคา้เป็น กลุม่ steel ซึง่คอืกลุม่เหล็กกัลวาไนซ ์ทีเ่ป็นกลุม่ธรุกจิหลักและขยายสนิคา้ในกลุม่ 
Non-steel เพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิในชอ่งทางดังกลา่ว  
ซึง่มกีารปลอ่ยสนิคา้ออกมาบา้งแลว้ อาท ิสทีาเหล็ก ลวดเชือ่ม ปล๊ักราง และอืน่ๆทีจ่ะตามมา โดยจะด าเนนิการตามแผนธรุกจิทีว่างไว ้  

เมือ่ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นอีก ประธานในที่ประชมุไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ที่สละเวลามาร่วมประชุม 

รวมถงึขอ้เสนอแนะ ซึง่บรษัิทฯจะรับไปพจิารณาในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯตอ่ไป และกลา่วปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 

 

ปิดประชมุ เวลา 10.39 น. 

 

 

        นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง 

    ประธานทีป่ระชมุ 

 

นางสาวธนดิา  เกรยีงพานชิ 

       เลขานุการบรษัิท  

    (ผูบั้นทกึการประชมุ) 

 
 
 

หมายเหต ุ  เน่ืองจากระหวา่งการประชมุไดม้ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ หรอื กลับกอ่น ดังนัน้จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ย

ตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจงึอาจมจี านวนทีไ่มเ่ทา่กันในแตล่ะวาระ 
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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 3 

1. กรรมการทีจ่ะครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่

 
     

     ชือ่ – สกลุ : นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรอืง 

     อาย ุ: 62 ปี 

     ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการอสิระ 

วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 9 ตลุาคม 2558 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 6 ปี 

 

 

 

คณุวุฒทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

• ปรญิญาตรบัีญช ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• Director Certification Program รุ่น 208/2015 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 

• หลักสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 

 
ประสบการณก์ารท างาน 

2562 – ปัจจุบัน     กรรมการบรหิาร     บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2560 - 2562        ประธานบรหิารสายบัญชกีารเงนิและพัฒนาธรุกจิ              บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2559 – 2561           กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ    บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

2558 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ   บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2555 - 2560         รองกรรมการผูจั้ดการ     บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

                             ประธานบรหิารสายบัญชกีารเงนิและพัฒนาธรุกจิ               

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

2551 - 2554           ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ (CFO)                บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2561           กรรมการผูจั้ดการ / กรรมการ                 บรษัิท ซไีอจ ี(ประเทศไทย) จ ากัด  

2560 - 2561           กรรมการ                    บรษัิท ซไีอจ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด  

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

• กรรมการบรหิาร        บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

• ไมม่ ี

 

การถอืหุน้ในบรษิทั ( ณ วนัที ่5 มนีาคม 2564 )  

• 10,000 หุน้  

 

กรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้มกีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรอื มสีภาพเป็นเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั  

• ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดังกลา่ว  

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 ครัง้ 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 3 

2. กรรมการทีจ่ะครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่

 
     

     ชือ่ – สกลุ : นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ 

     อาย ุ: 44 ปี 

     ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการ 

วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 21 เมษายน 2541 

 

 

 
 

 

 

 

คณุวุฒทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยสยาม 
• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 
• MDICP รุ่น 15 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที ่17 
• Executive Development Program (EDP) 2017 
• Ultra Wealth รุ่นที ่ 4 
• หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวทิยาการตลาดทนุ(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่30 

 

ประสบการณก์ารท างาน 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ                  บรษัิทไทยออรแ์กนคิวสิาหกจิเพือ่สังคม จ ากัด  
2541 - ปัจจุบัน กรรมการบรษัิท     บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล 
  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวทิยาการตลาดทนุ(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่30 

 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

• ไมม่ ี

 

การถอืหุน้ในบรษิทั ( ณ วนัที ่5 มนีาคม 2564 )  

•  157,701,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31.718  

 

 
 
กรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้มกีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรอื มสีภาพเป็นเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั  

• ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดังกลา่ว  

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 ครัง้ 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล 2/2 ครัง้ 
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สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 4 

 

 

ประวตัแิละผลงานผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายเสถยีร วงศส์นนัท ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่3495 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโทดา้นบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ (International Program)  (MBA) 
ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(BBA) 

• คณุวุฒ ิ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

• ประสบการณ์ในการท างาน 
2544 - ปจัจุบนั  
หุน้สว่นกลุม่บรษัิท ANS 
The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL. 
Ericsson Thai Networks Co., Ltd. ผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี
SGV Na-Thalang Co., Ltd ดา้นการตรวจสอบบัญชโีดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื Senior Auditor 

 

 

นายวชิยั รุจติานนท ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่4054 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(MBA) 
ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(BBA) 
ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช (LL.B) 

• คณุวุฒ ิ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

• ประสบการณ์ในการท างาน 
2544 - ปจัจุบนั  
หุน้สว่นกลุม่บรษัิท ANS 
Financial Controller และ ผูจั้ดการฝ่ายบัญช ีของบรษัิทอืน่ๆ รวม 16 ปี 

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

 

นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่3500 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโทดา้นบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(MBA) 
ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(BBA) 

• คณุวุฒ ิ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการวชิาชพีบัญชดีา้นการสอบ
บัญช ีระหวา่งปี 2550 ถงึ 2553 

• ประสบการณ์ในการท างาน 
2544 - ปจัจุบนั  
หุน้สว่นกลุม่บรษัิท ANS  
2535 – 2543  
KPMG – Bangkok (ปัจจุบัน บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากัด) โดยท างานดา้นการ
ตรวจสอบบัญชแีละใหค้ าปรกึษาใหแ้กล่กูคา้ทีเ่ป็นกลุม่บรษัิทขา้มชาต ิโดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื 
Audit Partner 
2526 – 2534  
SGV Na-Thalang Co., Ltd ดา้นการตรวจสอบบัญชโีดยต าแหน่งสดุทา้ย คอื Audit Manager 
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นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่5946 

 
• การศกึษา 

 ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบัตรบัณฑติ (การสอบบัญช)ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
สาขาสอบบัญช ี

• คณุวุฒ ิ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

• ประสบการณ์ในการท างาน 
ปัจจุบัน หุน้สว่น บรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด 
Tax Compliance แผนกภาษีของกลุม่ บรษัิท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากัด 
อดตีผูช้ว่ยผูจั้ดการดา้นตรวจสอบบัญช ีบรษัิท เคพเีอ็มจ ีออดทิ จ ากัด 

 

นายยุทธพงษ ์เชือ้เมอืงพาน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่9445 

 
• การศกึษา 

ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตรหีลักสตูรบรหิารธรุกจิ สาขาบัญช ี มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์ธรุกจิ 4 ปี มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

• คณุวฒุ ิ
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทยและผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ปี 2561- ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการมาตรฐานดา้นการสอบบัญชแีละเทคนคิการสอบบัญช ี

• ประสบการณใ์นการท างาน 
 ปี 2546- ปัจจุบัน หุน้สว่น บรษัิท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด 
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แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่29 มกราคม 2564 
 

ขา้พเจา้บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่29 มกราคม 
2564 ระหวา่งเวลา 13.00 น ถงึ 16.30 น. เกีย่วกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีน และการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดังตอ่ไปนี้ 

 
1. การเพิม่ทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จ านวนไม่เกนิ 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 248,596,700 บาท (ทุนจดทะเบยีนภายหลังการลดทุนจดทะเบยีนจากโดยวธิกีารตัดหุน้สามัญทีซ่ือ้คนืทีไ่ม่สามารถจ าหน่าย
หรือจ าหน่ายหุน้ไม่ครบออกทั ้งหมด) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
242,606,600 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลักษณะดังนี้ 
 

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
มูลคา่ทีต่ราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวัตถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ หุน้สามัญ 242,606,600 0.50 121,303,300 

  
2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 
อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิคา่

หุน้ 
หมายเหต ุ

เพือ่รองรับการใช ้

สทิธติามใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามัญของ 
บรษัิทฯ  
(“ ZIGA-W1”) 
ซึง่จะจัดสรรใหแ้กผู่ ้
ถอืหุน้เดมิของ 
บรษัิทฯ  

ไมเ่กนิ 
242,533,366 

จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดมิของบรษัิทฯ ใน
อัตราสว่น 2.05 หุน้
สามัญเดมิตอ่
ใบส าคัญแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ
ของ 
บรษัิทฯ จ านวน 1 
หน่วย  
(ในกรณีทีม่เีศษให ้
ปัดเศษทิง้)  

จัดสรรใหโ้ดยไมค่ดิ
มลูคา่ โดยใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามัญของ 
บรษัิทฯ จ านวน 1 
หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุได ้1 
หุน้ และมรีาคาใช ้

สทิธ ิ1.00 บาทตอ่
หุน้ 

โปรดดรูายละเอยีด
ส าคัญของใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามัญตามสิง่ที่
แนบมาดว้ย [6] 

- 

 
2.2 การด าเนนิการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ในการค านวณจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรายจะไดร้ับการจัดสรร ในกรณีทีม่เีศษ
ใหปั้ดเศษทิง้ และในกรณีทีเ่กดิเหตุทีท่ าใหต้อ้งมีการปรับอัตราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขในการปรับสทิธติามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสทิธแิละเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ซึง่อาจท าใหเ้กดิเศษของหุน้สามัญ ใหตั้ด
เศษของหุน้สามัญทิง้ 

 
3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ก าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวันที ่29 มนีาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ศูนยก์ารคา้เดอะไบรท ์เลขที ่15/9 ถนน
พระรามที ่2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(Record date) ในวันที ่5 มนีาคม 2564 

 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน ตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้ม)ี 

4.1 บรษัิทฯ ตอ้งด าเนินการจ าหน่ายหุน้สามัญทีซ่ือ้คนืภายใตโ้ครงการซือ้หุน้คนืของบรษัิทครบถว้นและเสร็จสิน้แลว้ หรอืหากใน
กรณีทีบ่รษัิทไมส่ามารถจ าหน่ายหุน้สามัญทีซ่ือ้คนืหรอืจ าหน่ายหุน้ไดไ้มค่รบบรษัิทจะตอ้งด าเนนิการลดทนุจดทะเบยีนทีช่ าระ
แลว้โดยวธิกีารตัดหุน้สามัญทีซ่ือ้คนืทีไ่มส่ามารถจ าหน่ายหรอืจ าหน่ายหุน้ไมค่รบออก ใหเ้สร็จสิน้กอ่นการเพิม่ทนุในครัง้น้ี 

4.2 บรษัิทฯ ตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ใหด้ าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณห์
สนธ ิและเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ 

4.3 บรษัิทฯ จะด าเนินการเพิม่ทนุจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ ตอ่กรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 

4.4 บรษัิทฯ จะด าเนนิการยืน่ค าขอใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รับใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ เป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

 
5. วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พ ิม่ 

วัตถุประสงคเ์พื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งทางดา้นการเงนิของบรษัิท เพือ่ใหบ้รษัิทมคีวามยดืหยุ่นทาง
การเงนิในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนภายในกจิการ เมือ่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ
ของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท 
 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัฯ จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
เพือ่ใหบ้รษัิทฯ มเีงนิทุนเพิม่เตมิส าหรับการด าเนินงาน การขยายธรุกจิ และการเตรยีมความพรอ้มส าหรับโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึง่
จะท าใหบ้รษัิทมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ 

 
7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงนิปนัผล 
บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ และ
หลังจากหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ และกฎหมาย 
อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร โดยจะตอ้งพจิารณา
ถงึกระแสเงนิสดและภาระการลงทนุของบรษัิท รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ในอนาคต 
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7.2 สทิธใินการรบัเงนิปนัผลจากการด าเนนิงาน 

ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ทีไ่ดใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ จะมสีทิธไิดร้ับเงนิปันผลเมือ่ไดใ้ชส้ทิธซิือ้
หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทและไดร้ับการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 
 

7.3 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษัิททีไ่ดร้ับหุน้จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(“ZIGA-W1”) ในครัง้นี้ 
จะมสีทิธริับเงนิปันผลจากการด าเนนิงานของบรษัิท เมือ่บรษัิทประกาศจ่ายเงนิปันผลเชน่เดยีวกับผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท ทัง้น้ี 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ ตลอดจนสทิธอิืน่ๆ ในฐานะผูถ้อืหุน้ อาทเิชน่ สทิธใินการเขา้
ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ครบทัง้จ านวน และผูใ้ชส้ทิธมิใิช่ผูถ้ือหุน้เดิมของบรษัิทฯ จะ
เกดิผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุน้ของผูถ้ือหุน้เดมิ โดยผูถ้อืหุน้เดมิจะมสีัดส่วนการถอืหุน้ลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 32.79 เมือ่เทยีบกับ
สัดสว่นการถอืหุน้กอ่นการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธฯิ โดยมรีายละเอยีดการค านวณดังน้ี 

 
Qo  =  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามัญทีร่องรับใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้น้ี จ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 

หุน้ 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)  
 

Control Dilution = 
242,533,366 

= ไมเ่กนิรอ้ยละ 32.79 
(497,193,400 + 242,533,366) 

 
 

ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 
กรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ครบทัง้จ านวน จะเกดิผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกนิรอ้ย

ละ 24.06 โดยมรีายละเอยีดการค านวณดังนี้ 
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ 
ยอ้นหลัง 15 วันท าการตดิต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมตใิหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อขออนุมัตใิห ้
บรษัิทฯ ออกใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (ระหว่างวันที ่8 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่น ามาถัว
เฉลีย่ดังกลา่วเป็นราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะวัน ซึง่เทา่กับ 3.76 บาทตอ่หุน้ 

P1 = ราคาใชส้ทิธ ิซึง่เทา่กับ 1.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 
  ค านวณจากสตูร [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทตอ่หุน้ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามัญทีร่องรับใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้น้ี จ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 หุน้ 

 
Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไมเ่กนิรอ้ยละ 24.06 

 
ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนเพื่อรองรับการใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธฯิ จะชว่ยให ้

บรษัิทฯ มคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุน่ทางการเงนิ ในการขยายธรุกจิในอนาคต และส ารองเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในกจิการ  
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิม่ทุน/จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

ล าดบั ข ัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2564 วันที ่29 มกราคม 2564 

2. วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ ิดังนี้ 
- สทิธใินการเขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
- สทิธไิดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธฯิ  
- สทิธใินการไดร้ับเงนิปันผลของบรษัิท 

วันที ่5 มนีาคม 2564 

3. การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 วันที ่29 มนีาคม 2564 

4. ยืน่ค าขอจดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิตอ่กรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

วันที ่30 มนีาคม 2564 
(ภายใน 14 วันนับแตวั่นทีท่ีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้มมีตอินมุัต)ิ 

5. วันแจง้ผลการเพิม่ทนุ วันที ่31 มนีาคม 2564 
 

หมายเหตุ:  ก าหนดการขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดบ้รษัิทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 
  ลายมอืชือ่           ศภุกจิ งามจติรเจรญิ           กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิทฯ 
          (นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ) 
          [ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร] 
 
  ลายมอืชือ่        วราลักษณ์ งามจติรเจรญิ      กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิทฯ 
   (นางสาววราลักษณ์ งามจติรเจรญิ) 
              [กรรมการผูจั้ดการ] 
 
      ประทับตราของบรษัิทฯ 
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท” หรอื “ZIGA” ) ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่29 มกราคม 
2564 มมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

1. รายละเอยีดการเสนอขาย 
เสนอขายไม่เกนิ 242,533,366 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 48.78 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษัิทฯ เพือ่รองรับการใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ใบส าคญั
แสดงสทิธฯิ” หรอื “ZIGA-W1”) ซึง่จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสัดสว่นการถอืหุน้ ในอัตราสว่น 2.05 หุน้สามัญเดมิตอ่ใบส าคัญ
แสดงสทิธฯิ 1 หน่วย ในกรณีทีม่เีศษของใบส าคัญแสดงสทิธฯิ เหลอืจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญสทิธฯิ ดังกล่าว ใหตั้ด
เศษดังกล่าวทิง้ทัง้จ านวน โดยก าหนดวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (Record Date) ในวันที ่5 มนีาคม 
2564 

 
 
2. วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนและแผนการใชเ้งนิ 

เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งทางดา้นการเงนิของบรษัิท เพื่อใหบ้รษัิทมคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิในการ
ด าเนนิโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต เพือ่ส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในกจิการ เมือ่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท 

 
 

3. ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) และความคุม้คา่ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบ 
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ครบทัง้จ านวน และผูใ้ชส้ทิธมิใิช่ผูถ้ือหุน้เดิมของบรษัิทฯ จะ
เกดิผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุน้ของผูถ้ือหุน้เดมิ โดยผูถ้อืหุน้เดมิจะมสีัดส่วนการถอืหุน้ลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 32.79 เมือ่เทยีบกับ
สัดสว่นการถอืหุน้กอ่นการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธฯิ โดยมรีายละเอยีดการค านวณดังน้ี 

 
Qo  =  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามัญทีร่องรับใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้น้ี จ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 

หุน้ 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)  
 

Control Dilution = 
242,533,366 

= ไมเ่กนิรอ้ยละ 32.79 
(497,193,400 + 242,533,366) 

 
 

ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 
กรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ครบทัง้จ านวน จะเกดิผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกนิรอ้ย

ละ 24.06 โดยมรีายละเอยีดการค านวณดังนี้ 
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ 
ยอ้นหลัง 15 วันท าการตดิต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมตใิหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อขออนุมัตใิห ้
บรษัิทฯ ออกใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (ระหว่างวันที ่8 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่น ามาถัว
เฉลีย่ดังกลา่วเป็นราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะวัน ซึง่เทา่กับ 3.76 บาทตอ่หุน้ 

P1 = ราคาใชส้ทิธ ิซึง่เทา่กับ 1.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 
  ค านวณจากสตูร [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทตอ่หุน้ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามัญทีร่องรับใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้น้ี จ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 หุน้ 

 
Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไมเ่กนิรอ้ยละ 24.06 

 
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
4.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่า การเพิม่ทนุจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิ ในการขยายธรุกจิ
ในอนาคต และส ารองเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในกจิการ 

 
4.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าแผนการใชเ้งนิที่ไดร้ับจากการเสนอขายหุน้และมกีารใชส้ทิธใิบส าคัญแสดงสทิธฯิ นั้น มคีวาม
เป็นไปได ้จากการที่บรษัิทมแีผนการลงทุนทีช่ัดเจนซึง่จะน าเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิในอนาคต และอาจท าใหมู้ลค่าหุน้
ของบรษัิทฯ ปรับตัวขึน้  

 
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุนและแผนการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญั 
คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความเห็นว่าการเพิม่ทุนมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากการเสนอขายหุน้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดง
สทิธฯิ ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ จะมกีารใชส้ทิธกิ็ต่อเมือ่นักลงทนุใหม้ลูค่าต่อโครงการของบรษัิทฯ ซึง่สะทอ้นผ่านราคาหุน้ของ
บรษัิทฯ และคณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่การเพิม่ทนุดังกลา่วมคีวามเพยีงพอตอ่การด าเนนิงานของบรษัิทฯ  
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4.4 ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของ
บรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ จะชว่ยใหบ้รษัิทฯ มฐีานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง
ขึน้ และมคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุน่ทางการเงนิ ท าใหบ้รษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่าลงและมสีัดสว่นหน้ีสนิตอ่ส่วน
ของผูถ้ือหุน้ลดลง และสามารถน าเงินมาใชใ้นการขยายธุรกจิในอนาคต และส ารองเป็นเงนิทุนหมุนเวียนภายในกจิการ 
นอกจากนี้ บรษัิทฯ อาจน าเงนิดังกลา่วเพือ่ไปใชใ้นการลงทนุหรอืพัฒนาโครงการตา่งๆ ทีม่อียู่เดมิซึง่ชว่ยใหบ้รษัิทฯ มผีลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ 
 
 

5. ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัการเพิม่ทุน 
ในกรณีทีก่รรมการของบรษัิทไม่ปฏบัิตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตยส์จุรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ในเรือ่งที่

เกี่ยวกับการเพิม่ทุน หากการไม่ปฏิบัตหินา้ที่ดังกล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษัิทฯ ผูถ้ือหุน้สามารถฟ้องรอ้งค่าเสยีหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิม่เตมิ) และหากการไม่ปฏบัิตหินา้ทีนั่น้เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถ
ใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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รายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (ZIGA-W1) 

 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “ZIGA”) 

ประเภทของหลกัทรพัย ์
ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“ใบส าคัญแสดง
สทิธฯิ” หรอื “ZIGA-W1”) 

ชนดิของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
2 ปี นับตัง้แตวั่นทีอ่อกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทัง้น้ี ภายหลังการออกใบส าคัญแสดง
สทิธฯิ บรษัิทฯจะไมข่ยายอายใุบส าคัญแสดงสทิธ ิ

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีอ่อก
และเสนอขาย 

ไมเ่กนิ 242,533,366 หน่วย 

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ไมเ่กนิ 242,533,366 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 32.79ของจ านวนหุน้ที่
ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (ภายหลงัการลดทนุจดทะเบยีนโดยการตัดหุน้สามัญที่
ซือ้คนืทีไ่มส่ามารถจ าหน่ายหรอืจ าหน่ายหุน้ไมค่รบออกทัง้หมด) 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุได ้1 หุน้  
(อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการปรับสทิธ)ิ 

ราคาใชส้ทิธ ิ
1.00 บาทตอ่หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เวน้แตจ่ะมกีารปรับราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไข
การปรับสทิธ ิ

วนัทีอ่อกและเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืบคุคลทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ
ก าหนดวันทีอ่อกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธฯิ หลังจากไดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

วธิกีารเสนอขาย 

จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสัดสว่นการถอืหุน้ ในอัตราสว่น 2.05 หุน้สามัญเดมิตอ่
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย ในกรณทีีม่เีศษของใบส าคัญแสดงสทิธฯิ เหลอืจากการค านวณตาม
อัตราสว่นการจัดสรรใบส าคัญสทิธฯิ ดังกลา่ว ใหตั้ดเศษดังกลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดยก าหนดรายชือ่ผู ้
ถอืหุน้ทีจ่ะไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (Record Date) ในวันที ่5 มนีาคม 2564 

 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิและ
ก าหนดการใชส้ทิธ ิ

 

ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธฯิ สามารถใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ไดใ้นวันท าการสดุทา้ยของ
เดอืนมนีาคมและกันยายน ตลอดอายขุองใบส าคัญแสดงสทิธฯิ โดยสามารถเริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได ้
ในวันท าการสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม หรอืเดอืนกันยายน ภายหลังจากวันออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
และวันใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย คอื วันทีใ่บส าคัญแสดงสทิธฯิ มอีายคุรบ 2 ปี  

ทัง้น้ี ในกรณีทีวั่นใชส้ทิธติรงกับวันหยดุท าการของบรษัิทฯ หรอืตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ใหเ้ลือ่นวันใชส้ทิธดัิงกลา่วเป็นวันท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วันใชส้ทิธดัิงกลา่ว  

 
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ซึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญของบรษัิทจะตอ้งแสดงความ
จ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิท ภายในระยะเวลา 5 วันท าการกอ่นวันก าหนดการใชส้ทิธิ
ในแตล่ะครัง้ ในกรณีทีวั่นก าหนดการใชส้ทิธติรงกับวันหยดุท าการของบรษัิท ใหเ้ลือ่นวันก าหนดการ
ใชส้ทิธดัิงกลา่วเป็นวันท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดังกลา่ว ยกเวน้การแสดง
ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ทิธใินระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 15 
วันกอ่นวันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

 

ตลาดรองของ 
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 
ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ

ตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ 

นายทะเบยีน บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
การปรบัสทิธ ิ

บรษัิทฯ จะด าเนนิการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิเมือ่เกดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่
ดังตอ่ไปน้ี เพือ่รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 
      (1)  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรอืแบง่แยกหุน้ 
      (2) เมือ่บรษัิทฯ เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่ดๆ ในราคาทีต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามัญของบรษัิทฯ 
      (3) เมือ่บรษัิทฯ เสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคัญแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ใดๆ โดยก าหนดราคาหรอืค านวณราคาของหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้นัน้ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของ
บรษัิทฯ 
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       (4) เมือ่บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
       (5) เมือ่บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธขิองงบ
การเงนิรวมหลังหักภาษีเงนิได ้ส ารองตามกฎหมายและส ารองอืน่ๆ ในแตล่ะปี  ส าหรับการ
ด าเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชใีดๆ 
        (6) เมือ่มกีรณีอืน่ใดในลักษณะเดยีวกับ (1) - (5) ทีท่ าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อื
ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้จะไดร้ับเมือ่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

 
ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ผลกระทบตอ่สัดสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ครบทัง้จ านวน และผูใ้ชส้ทิธมิใิชผู่ถ้อืหุน้
เดมิของบรษัิทฯ จะเกดิผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ โดยผูถ้อืหุน้เดมิจะมสีัดสว่น
การถอืหุน้ลดลงไมเ่กนิรอ้ยละ 32.79 เมือ่เทยีบกับสัดสว่นการถอืหุน้กอ่นการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ โดยมรีายละเอยีดการค านวณดังน้ี 
 

Qo  =  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 497,193,400 
หุน้ 

Qw = จ านวนหุน้สามัญทีร่องรบัใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้น้ี 
จ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 หุน้ 

 
∴ Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กนิรอ้ยละ 32.79 

 
 
ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 
กรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ครบทัง้จ านวน จะเกดิผลกระทบตอ่ราคา 
โดยจะลดลงไมเ่กนิรอ้ยละ 24.06 โดยมรีายละเอยีดการค านวณดังนี ้

 
P0 = ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ทีม่กีาร

ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลัง 15 วันท าการตดิตอ่กันกอ่นวันที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตใิหบ้รษัิทฯ 
ออกใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (ระหวา่งวันที ่8 มกราคม 2564 ถงึวันที ่28 มกราคม 
2564) โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดังกลา่วเป็นราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะ
วัน ซึง่เทา่กับ 3.76 บาทตอ่หุน้ 

P1 = ราคาใชส้ทิธ ิซึง่เทา่กับ 1.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย ค านวณจากสตูร 
  [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทตอ่หุน้ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 497,193,400 

หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามัญทีร่องรบัใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้น้ี 

จ านวนไมเ่กนิ 242,533,366 หุน้ 
∴ Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไมเ่กนิรอ้ยละ 24.06 

ขอ้ก าหนดกรณทีีม่ใีบส าคญัแสดง
สทิธฯิ เหลอือยู ่

บรษัิทฯ จะด าเนนิการยกเลกิใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ทีเ่หลอือยูท่ัง้จ านวน 

 
เหตใุนการออกหุน้ใหมเ่พือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธ ิ

เมือ่มกีารด าเนนิการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขในการปรับสทิธติามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ ซึง่เป็น
เหตกุารณ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 34/2551 
เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้ที่
ออกใหมเ่พือ่รองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 
เงือ่นไขอืน่ๆ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืบคุคลทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (1) 

พจิารณาก าหนด แกไ้ข และเพิม่เตมิรายละเอยีดอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธดัิงกลา่วตามทีเ่หมาะสม และเทา่ทีไ่มขั่ด หรอืแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึระยะเวลาการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิวธิกีารเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
การช าระราคา วันออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิรายละเอยีดและขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิอายขุองใบส าคัญแสดงสทิธ ิลักษณะและรายละเอยีดของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
(2) ตดิตอ่ เจรจา ลงนามและแกไ้ขสญัญาและ/หรอืเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสอื
บอกกลา่ว และหลักฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง การจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่กระทรวงพาณชิย ์การตดิตอ่และการยืน่ ค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสอืบอกกลา่ว เอกสารและหลักฐานดังกลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความใน
เอกสารดังกลา่วทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้น้ี บรษัิทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคัญแสดงสทิธฯิ ไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอัตราการใชส้ทิธ ิ
เวน้แตก่ารเป็นการปรับตามเงือ่นไขการปรับสทิธ ิ
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ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 
 
 
      
     ชือ่ – สกลุ   นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง 
     อาย ุ    62 ปี 
     ต าแหนง่ปจัจุบนัในบรษิทั  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษัิท  
                                                 ประธานกรรมการการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

คณุวุฒทิางการศกึษา/การฝึกอบรม 

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

• ปรญิญาตรบัีญช ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• Director Certification Program รุ่น 208/2015 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 

• หลักสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 

 
ประสบการณก์ารท างาน 

2562 – ปัจจุบัน     กรรมการบรหิาร     บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2560 - 2562        ประธานบรหิารสายบัญชกีารเงนิและพัฒนาธรุกจิ              บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2559 – 2561           กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ    บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

2558 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ   บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2555 - 2560         รองกรรมการผูจั้ดการ     บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

                             ประธานบรหิารสายบัญชกีารเงนิและพัฒนาธรุกจิ               

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

2551 - 2554           ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ (CFO)                บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2561           กรรมการผูจั้ดการ / กรรมการ                 บรษัิท ซไีอจ ี(ประเทศไทย) จ ากัด  

2560 - 2561           กรรมการ                    บรษัิท ซไีอจ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด  

 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ 
• มสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ เพราะเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งถกูเลอืกตัง้กลับเขา้มาเป็นกรรมการอกีครัง้หนึง่  
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ขอ้บงัคบัของบรษิทั เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแตวั่นสิน้สดุของรอบปีบัญช ี

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่
จะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด
เขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไว ้
ใหช้ดัเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผู ้
ถอืหุน้ 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจั่ดใหม้กีารประชมุภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่
กันหรือผูถ้ือหุน้อื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถ้อืวา่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย
อันจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้น้ี หากจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้ผูถ้ือหุน้ทัง้หลายซึง่เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่า
ใชจ่่ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 
 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วันเวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะ
เสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั ้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ และโฆษณา
ค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กัน 3 วัน กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน  
ในการประชมุ ผูถ้อืหุน้สามารถจัดประชมุได ้ณ ทอ้งทีอ่ันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิทหรอืจังหวัดอืน่ทั่วราชอาณาจักร 

 
ขอ้ 26. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได ้หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งลง

วันทีแ่ละลายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชมุกอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

 
ขอ้ 27. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้นับรวมกันได ้

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผูีถ้อืหุน้และผูม้อบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ
จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชมุตามทีก่ าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้
นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม ่และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวัน
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้ไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานทีป่ระชมุ ถา้ไมม่ปีระธานกรรมการหรือประธานกรรมการมไิดม้าเขา้ประชมุ 

ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มหีรอืมแีต่ไม่อาจปฏบัิตหินา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่
ประชมุเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นประธาน 

 
ขอ้ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึง่หุน้มหีนึง่เสยีง และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี  
  (1)  ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานใน

ทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2)   ในกรณีดังตอ่ไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 
   (ก)   การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
   (ข)   การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
   (ค)  การท า แกไ้ข หรือเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให ้

บคุคลอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบคุคลอืน่โดยมวัีตถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกัน 
   (ง)   การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคับ 
   (จ)   การเพิม่หรอืการลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
   (ฉ)   การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 
ขอ้ 29. กจิการอันทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามดัีงนี้  
  (1)   พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา 
  (2)   พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุของรอบปีบัญชทีีผ่่านมา 
  (3)   พจิารณาจัดสรรเงนิก าไรและจัดสรรเงนิไวเ้ป็นทนุส ารอง 
  (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
  (5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6)   กจิการอืน่ๆ 
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ค ำชีแ้จงกำรลงทะเบยีน เอกสำรทีผู่เ้ขำ้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชุม 

วธิกีำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทจะเปิดรับ

ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 08.30 น. ณ สถานทีป่ระชมุทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ และจะด าเนนิการลงทะเบยีนดว้ยการเช็ครายชือ่กับเอกสาร
ทะเบยีนรายชือ่ ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าหนังสอืเชญิประชุม แบบฟอร์ม
ลงทะเบยีน และหนังสอืมอบฉันทะมาดว้ย 

 
1. เอกสำรทีผู่เ้ขำ้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชุม 

 
บคุคลธรรมดา 
1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่ังไมห่มดอาย ุเชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบขับขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ 
 2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ(แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง  
2.3 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ เชน่เดยีวกับขอ้ 1 
 

  นติบิคุคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

   1.1 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคลเชน่เดยีวกับกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2  ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุมอี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะและใหผู้ร้ับมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ ถูกตอ้งครบถว้น 
และลงลายมอืชือ่ของผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 2.4 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ เชน่เดยีวกับกรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ 
3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับกรณีนติบิคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ตอ้งส่งหลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้เพิม่เตมิ 
1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉันทะแทน 
2) หนังสอืยนืยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian ทัง้นี้ เอกสารที่

มไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทน
นติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
2. วธิกีำรมอบฉนัทะ 

 
บรษัิทไดจั้ดส่งหนังสอืมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก  แบบ ข และ แบบ ค ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายตามแบบทีก่รมพัฒนาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่งก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 
2550 ดังนี้ 

• แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทั่วไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่ง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว 
• แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก 
               และดแูลหุน้ 
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนนิกำร ดงันี ้
 

1. เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ ดังน้ี 
1.1  ผูถ้อืหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2  ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก

และดแูลหุน้จะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค 
2. มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทโดยใหร้ะบุ

ชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ ตามทีบ่รษัิท ไดเ้สนอชือ่และแจง้ขอ้มลูของกรรมการดังกลา่ว
ไวใ้นสิง่ทีแ่นบมาดว้ย 5 โดยผูถ้อืหุน้อาจระบชุือ่ผูร้ับมอบฉันทะไดม้ากกวา่หนึง่ราย เพือ่ความคลอ่งตัวกรณีผูร้ับมอบฉันทะราย
ใดตดิภารกจิไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ผูร้ับมอบฉันทะรายอืน่ก็สามารถเขา้ประชมุแทนได ้แต่ผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธเิขา้ประชมุ
และออกเสยีงไดเ้พียงรายเดยีว ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนได ้และผูถ้อื
หุน้จะตอ้งมอบฉันทะเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอือยูโ่ดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนทีต่นถอือยูไ่ด ้

3. ใหผู้ถ้ือหุน้ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมี
เหตผุลผูกพันตามกฎหมาย  

4. สง่หนังสอืมอบฉันทะคนืมายังส านักงานเลขานุการบรษัิทก่อนวันที ่25 มนีาคม 2564 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่างนอ้ย
ครึง่ชัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้ันเวลาเริม่ 
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3. กำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มประชุม 
 

บรษัิทจะเริม่รับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ก่อนเริม่การประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป   
วันจันทร ์ที ่29 มนีาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 เลขที ่15/9 ถนนพระรามที ่2 แขวงทา่ขา้ม  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 ตามแผนทีส่ ิง่ทีแ่นบมาดว้ย 10 
 
4.  กำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 
วาระทั่วไป 
1. การออกเสยีง ใหนั้บหนึ่งเสยีงต่อหนึง่หุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอยา่งหนึง่คอื เห็น

ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสยีงของ
ผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็น
การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะหรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน 
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

 
กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้กำรนบัคะแนน 
 

 1. บรษัิทใชร้ะบบบารโ์คด้ ในการนับคะแนนเสยีง 
2. การนับผลคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ และของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหแ้กผู่ร้ับมอบฉันทะ

ทีบ่รษัิทบันทกึไวล้่วงหนา้ในขณะทีผู่ร้ับมอบฉันทะลงทะเบยีนเขา้ประชมุ ทีอ่อกเสยีงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงมาหักออกจากจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูท้ีม่าประชมุในแตล่ะวาระ 

3. ประธานฯ จะประกาศใหท้ีป่ระชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระสิน้สุดลงโดยจะ
แยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง และคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละเทา่ใด 

4. ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้แมว้า่จะมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทก็ตาม 
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(ผูม้อบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

 

 

เขยีนที.่.................................................................. 

        วันที.่..........เดอืน.............................พ.ศ.................. 

 

(1) ขา้พเจา้......................................................................................................สัญชาต.ิ......................................................... 

อยูบ่า้นเลขที.่.................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง........................................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์............................................ 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ....................................เสยีง ดังน้ี 

หุน้สามัญ...........................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ...........................................เสยีง 

  หุน้บรุมิสทิธ.ิ.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ...........................................เสยีง 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  1. ชือ่..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   2. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   3. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

       ลงชือ่...................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

 

       ลงชือ่...............................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 

       ลงชือ่...............................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 

       ลงชือ่...............................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่

แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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(ผูม้อบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 

เขยีนที.่................................................................. 

        วันที.่..........เดอืน.............................พ.ศ................. 

 

ขา้พเจา้......................................................................................................สัญชาต.ิ........................................................ 

อยูบ่า้นเลขที.่.................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง....................................................................... 

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์........................................... 

 

(1) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ....................................เสยีง ดังน้ี 

หุน้สามัญ...........................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ...........................................เสยีง 

  หุน้บรุมิสทิธ.ิ.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ...........................................เสยีง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  1. ชือ่..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   2. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   3. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   4. ชือ่ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 62 ปี ต าแหน่ง กรรมการอสิระ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/9,10,11 หมู่ 9 

ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จังหวัดสมทุรปราการ 10290  

 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี  ดังน้ี 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2563 

  -วาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารลงมต-ิ 

 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 

         ชือ่กรรมการ นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

          ชือ่กรรมการ นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

   (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี  2564 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 

7.1 แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

7.2 อนุมตัคิา่สอบบญัช ี

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทั 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

    วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

 
 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

    วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของบรษิทัเพือ่ให ้

                       สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์
 

 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

  วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือ

ลงมตใินเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ั บมอบฉันทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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     ลงชือ่........................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

 

 

     ลงชือ่.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

       

 

 ลงชือ่........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

       

 

 ลงชือ่........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 
หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)   ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564  

วัน จันทร์  ที่  29 มีนาคม  2564  เ วลา  09.30 น .  ณ ห อ้ง  Ballroom ศูนย์การค า้ เดอะไบรท์  พระราม  2 เลขที่  15/9 ถนนพระรามที่  2  

แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ...........................................................................................................................................  

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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(ผูม้อบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและ 

แตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที.่................................................................... 

        วันที.่..........เดอืน............................พ.ศ.................... 

 

(1) ขา้พเจา้....................................................................................................................................................................... 

ส านักงานอยูเ่ลขที.่..............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 

อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ................................................................................................. 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (ZIGA) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ....................................... เสยีง ดังน้ี 

 หุน้สามัญ.................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................................. เสยีง 

 หุน้บรุมิสทิธ.ิ.....................-......................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ .......................-...................... เสยีง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  1. ชือ่..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   2. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   3. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   4. ชือ่ นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง อาย ุ62 ปี ต าแหน่ง กรรมการอสิระ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/9,10,11 หมู ่9 

ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จังหวัดสมทุรปราการ 10290  

 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดังน้ี 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

 มอบฉันทะบางสว่น คอื 

   หุน้สามัญ ........................................ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้................................... เสยีง 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ...................-................. หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้.................-................. เสยีง 

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ........................................ เสยีง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี  ดังน้ี 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

         เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 
 วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2563 

  -วาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารลงมต-ิ 

 
 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

         เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

ชือ่กรรมการ นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง 

      เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ชือ่กรรมการ นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ 

      เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

7.1 แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

7.2 อนุมตัคิา่สอบบญัช ี

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทั 

    เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

    วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

 
 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

    วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของบรษิทัเพือ่ให ้

                       สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์

 

 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

    วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือ

ลงมตใินเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 
กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

     ลงชือ่........................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

 

     ลงชือ่.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

       

 ลงชือ่........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

       

 ลงชือ่........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 

หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 11 

 
 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)   ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 วันจันทร ์ที ่29 

มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ...........................................................................................................................................  

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  เลอืกต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

 ชือ่กรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ชือ่กรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม 
ณ หอ้ง Ballroom ศนูยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 

(บรกิารสถานทีจ่อดรถอาคาร C ) 
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