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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ณ ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom
เริ่มประชุมเวลา 09.31 น.
บริษั ทฯ มี ผู้ถือหุ้น จานวน 4,754 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 497,193,400 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิ ทธิ์ร่วมเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกคะแนนเสียง ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม วันที่ 5 มีนาคม 2564) ในการประชุม
ครัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะจานวน 13 ราย รวมทัง้ สิน้ 40 ราย นับจานวน
หุน้ รวมกันทั้งสิน้ 339,723,896 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.33 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 27
คุณ บัณ ฑิต ประทุมตะ พิธีกร ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญ ชี และที่ปรึก ษาทางกฎหมาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครัง้ นีก้ รรมการบริษัทฯ มีจานวน 6 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจานวน 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี
ทัง้ หมด 6 ท่านดังต่อไปนี ้
1. คุณไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณพลรชฏ เปี ยถนอม
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นวัตกรรม และกากับดูแล
3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ
6. คุณมณฑา ทัสฐาน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการฝ่ าย Demand
กรรมการเข้าร่วมประชุมในครัง้ นีค้ ิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณฐิ ติพร เขียวยวง
ผูส้ อบบัญชีท่เี ข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ

จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด

จากนัน้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้ชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงขัน้ ตอนการประชุม วิธี การออกเสียงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯได้ทาการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนีแ้ ก่ท่านผูถ้ ือหุน้ 3 ทางดังนี ้
1. บริษัทฯได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณีย ์
2. บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเวปไซต์ของบริษัทฯ
คุณบัณฑิต ประทุมตะ ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุม
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลประกอบวาระและ
จะเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความเห็น กรุณายกมือขึน้ ทางเจ้าหน้าที่จะนาไมโครโฟนไปให้ และขอความกรุณาผูถ้ ือหุน้ แนะนาตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล
ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อที่จะลงในรายงานการประชุมครับ อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ สอบถามคาถามให้มี
ประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคาถามอื่นๆสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ
2. ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ของตนเพื่อ แยกการ
ลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณี ของคัสโตเดียน ผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ลงทุ นต่ างประเทศสาหรับ ผู้ท่ี ได้รบั มอบฉัน ทะ แบบ ค.
ซึ่ง ผู้มอบฉันทะได้ทาการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รบั มอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีต่อไปนี ้
1)
2)

ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
ผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ ที่ได้รบั การมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ผี มู้ อบฉันทะ ให้สิทธิ์ผรู้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้ อบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้า ประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผูม้ อบฉันทะ
ประสงค์
3. คะแนนเสียงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการ
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครัง้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
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4. สาหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ต เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนับคะแนน
การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีท่ที ่านลงคะแนนเป็ น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
เท่านัน้
5. ทั้งนี ้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ื อหุน้ หรือ ผู้รบั มอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่ าจะ
ลงคะแนนเสี ย งไปในทางใด จะถื อ ว่ า เป็ น บั ต รเสี ย เช่ น การท าเครื่อ งหมายทั้ง ในช่ อ งเห็ น ด้ว ยและไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ ท า
เครื่องหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทาเครื่องหมายใดๆในบัตร
เลย เป็ นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็ น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านัน้
6. หากท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หากประสงค์ท่ีจะลงคะแนน
เสี ยง ในวาระที่ เหลือ ขอความกรุ ณ าส่งบัตรลงคะแนนพร้อ มลายเซ็ นต์ช่ือ ให้กับ เจ้ าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม ด้ว ย
เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทาการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนน จะเป็ นผลการนับคะแนนรวม จากผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง ผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั สิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณี ท่ีผูม้ อบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รบั มอบฉันทะ และเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในการนับคะแนนเสียง คุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผูถ้ ือ
หุน้ เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณรัชนี อุตตะมะ ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครัง้ นี ้
และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทัง้ หมดเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม
พิธีกรได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระมีดงั นี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ทัง้ 6 วาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2563
วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ซึ่งวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของ
บริษัทเพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ทัง้ 2 วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษั ทฯ ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ
คุณไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณ ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือ ง ประธานกรรมการบริ ษัท ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่ม ประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย

279,042,719

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 36 ราย รวม 279,042,719 หุน้
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2563
ประธานเชิ ญ คุ ณ วราลั ก ษ ณ์ งามจิ ต รเจริ ญ กรรมการผู้ จั ด การ เป็ นผู้ ชี ้ แ จงรายงานกิ จ การ ปี 2563
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสาหรับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี ้
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายท่อเหล็กโครงสร้างประเภท pre-zinc หรือที่เรียกว่า
เหล็กกัลวาไนซ์ ภายใต้แบรนด์ Ziga และแบรนด์ Daiwa ซึ่งเป็ นท่อร้อยสายไฟ เป็ นนวัตกรรมสินค้าทดแทนในกลุ่มท่อเหล็ก
ชุบสังกะสี หรือท่อเหล็กดาทาสี กลยุทธ์หลักของบริษัทเราคือ เราเสาะแสวงหากลุ่มสินค้าที่เป็ น niche market และการแก้ไข
ปั ญหาหรือ pain point ของลูกค้า ภายใต้วิสยั ทัศน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศุภกิจ คือ การจัดหาสินค้าที่แก้ปัญหา
ลูกค้าและเป็ นสินค้าทดแทนที่ราคาถูกกว่า ดีกว่า และเร็วกว่า หรือ better cheaper faster คือแนวทางสร้างความยั่งยืนและ
key success ของทาง Ziga Innovation ได้
โดยในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เราก็ได้ประสบความสาเร็จในการสร้างอัตราเร่งในการข้ามจากธุรกิจ
B2B ไปสู่ B2C ในการทาการตลาดทัง้ ในเรื่องของออนไลน์ผนวกกับออฟไลน์ ทัง้ ในเรื่องของการบุกตลาดกลุ่มสินค้า non steel
ซึ่งได้แก่ สี ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ และรางปลั๊กไฟ ซึ่งเป็ นสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ยอดขาย Facebook และสมาชิก Line official
เพิ่มขึน้ รวมทั้งการขยายร้านค้าปลีกในหัวเมืองก็เป็ นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการเริ่ มเปิ ดใช้พืน้ ที่ คงคลัง ส่งผลให้มีการ
บริหารสัดส่วนสินค้าได้ดีขึน้ และสร้างอัตรากาไรได้ดี โดยแนวทางการตลาดของเราจะมุ่งเน้นการ connect people มากขึน้
สร้างแบรนด์ Ziga ให้เป็ นที่รูจ้ ักอย่างกว้างขวาง โดยเราได้จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อพร้อมในการเติบโต ซึ่งในเดือนมกราคม
ปี 2563 เราได้เดินเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มการผลิต ซึ่งตอนนี ้ ทัง้ โรงงานเฟส1 และเฟส2 เราก็มีความพร้อมในการเดินหน้าเพื่อ
รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี นี ้ ซึ่งจะเป็ น ทั้งการเพิ่มสินค้าใหม่ในตลาดเดิมและการขยายช่องทางให้ถึง ตัวลูกค้ามากขึน้ และ
สาหรับ แนวทางกลยุทธ์ ที่จะขับเคลื่อนให้ Ziga มีดีมากกว่าเหล็ก และก้าวไปสู่ Innovation for every success หรือนวัตกรรม
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของทุกความสาเร็จ ซึ่งเป็ น road map ที่จะทาให้ Ziga มีดีมากกว่าเหล็ก
บริษั ท ฯเล็ งเห็ น ถึงการดึงดูดทรัพ ยากรบุค ลากรที่ จ ะเป็ น พลังขับ เคลื่อ นของ Ziga โดยบริษั ท ได้มี ก ารขยายส่ว น
สานักงานซึ่งใกล้เมืองมากขึน้ อยู่ท่ีถนนสุขสวัสดิ์ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการปรับปรุงและตกแต่ง ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
franchise และ outlets สาหรับผลประกอบการปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

Page 5 of 19

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

Page 6 of 19

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

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- คุณชัชชัย งามวิภาส อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถาม 2 เรื่องด้วยกัน ดังนี ้
1. เรื่องของวัตถุดิบต่างๆ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยทาให้ตน้ ทุนขายในปี ท่ผี ่านมาลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญหรือไม่
2. ต้นทุนต่างๆ อย่างเช่น เหล็ก ความผันผวนของราคาเหล็กในท้องตลาด หรือในตลาดโลก มีผลต่อการดาเนินงานใน
ปี ท่ผี ่านมาหรือในปี นหี ้ รือไม่
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชีแ้ จงว่า โครงสร้างของสินค้าซิกา้ เป็ นลักษณะราคา Cost Plus
การสต็อคสินค้าไม่มีการ speculate และไม่มีนโยบายกักตุนสินค้า ดังนัน้ จึงไม่ กระทบในเรื่องของต้นทุนในการขาย
โครงสร้างอีกส่วนนึงมาจากการวางแผน Backlog ท่อร้อยสายไฟซึ่งเป็ นงานของโครงการ คิดเป็ นสัดส่วน 10% ของ
ต้นทุนการขายและสัดส่วนรายได้ของสินค้า ส่วนในเรื่องของ Trade War บริษัทฯมีการติดตามสถานการณ์โลกว่ามี
ผลอย่างไร แต่อย่างที่ทราบ การตัง้ มาตรการต่างๆ เช่น AD จะต้องมีการยื่นให้กบั ทาง WTO ซึ่งเป็ นโครงสร้างที่มีการ
เผยแพร่สาธารณะอยู่แล้ว จึงคิดว่าปั จจัยโดยรวมไม่มีผลกระทบอะไร
คุณชัชชัยมีการสอบถามเพิ่มเติม
- อย่างที่แจ้งว่า เป็ น Cost Plus เข้าใจว่าผลิตภัณ ฑ์ของซิก้าเป็ นผลิตภัณ ฑ์ Niche market เพื่อมาแทนผลิตภัณ ฑ์
เดิมๆ คาว่า Cost Plus มีจดุ ที่ไม่สามารถผลักราคาไปที่ผบู้ ริโภคได้หรือไม่ ซิกา้ มีขอ้ กังวลตรงนีห้ รือไม่
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชีแ้ จงว่า ซิกา้ มีนโยบายแสวงหา Niche Market ฉะนั้นตัวของ
สินค้าซิกา้ จะเน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์ เพิม่ ช่องทางในการขาย อย่างเช่น การเข้าไปขายให้ถึงลูกค้า จากเดิมซิกา้
ขายแบบ B2B ในสัด ส่วนปริม าณที่ ค่ อ นข้างมาก แต่ เราได้เพิ่ ม สัด ส่ วนในการขายเข้าไป เพิ่ ม ช่ อ งทางการขาย
ออนไลน์ หรือแม้กระทั่ง OUTLET มากขึน้ เพราะฉะนัน้ ตรงส่วนนีท้ างบริษัทฯดูจากโครงสร้างแล้วไม่มีความกังวลใน
เรื่องของสินค้า Cost Plus
- คุณสุพตั รา สิทธิชยั ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสัดส่วนของสินค้าแบรนด์ ZIGA และ DAIWA
สัดส่วน 2 ตัวนีอ้ นั ไหนมากกว่ากัน และตัวไหน Margin เป็ นยังไงบ้าง
คุณ ฐิ ติพร เขียวยวง ผู้อานวยการฝ่ ายบัญ ชี และการเงิน ได้ชีแ้ จงว่า เรามีผลิตภัณ ฑ์หลัก อยู่ 2 ผลิตภัณ ฑ์ ZIGA
ยอดขายจะอยู่ท่ีประมาณ 80-90% ของรายได้ในแต่ละปี ส่วน DAIWA จะขายอยู่ประมาณ 10% ซึ่ง DAIWA จะมี
Margin สูงกว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไดว่าเป็ นสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและขายตามงานโครงการโปรเจ็คใหญ่ๆ อย่ างในปี ท่ี
ผ่านมา เราได้โปรเจ็คของ One Bangkok, Terminal 21
คุณสุพตั รามีการสอบถามเพิม่ เติม
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- มีแผนยังไงที่จะขยายสัดส่วนรายได้ของ DAIWA ให้เพิ่มมากขึน้
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงว่า บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ต้องการสร้าง
Niche Market การสร้าง Banding เพราะฉะนั้นเราโฟกัสไปที่เรื่องของผลประกอบการ อย่างตัวเหล็ก ZIGA เป็ น
เหล็กนวัตกรรมที่ไม่ตอ้ งทาสี เป็ นเจ้าตลาดรายแรกที่นาเสนอให้กบั ประเทศไทย ส่วนท่อร้อยสายไฟที่เป็ นธุรกิจดัง้ เดิม
ของเรา ตัวนีม้ ีตลาดที่ใหญ่ แต่เนื่องจากเมื่อเทียบสัดส่วนของ ZIGA ที่เราสามารถส่งมอบให้กับตลาดได้ มันจึงเป็ น
แค่ 12% ตลาดของตัว ZIGA จะไปใช้แทนท่อเหล็กดาทัง้ หมดที่มมี ลู ค่าเป็ นหลักหมื่นล้าน ก็คือโอกาสที่จะเติบโต ส่วน
ท่อร้อยสายไฟ DAIWA เติบโตตามภาคของก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบแล้วเรามียอดขายแค่รอ้ ยกว่าล้าน ก็มีโอกาสที่
จะโตได้อีก นั่นคือเหตุผลที่เราขยายโรงงาน ในส่วนอัตราส่วนของกาไรเราบันทึกเป็ น average เป็ นสัดส่วนที่ 11% ซึ่ง
เราคิดว่ามันสามารถที่จะทาได้ดี ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูงบตอนปี 59 ปี 59 เราเคยทาตัวเลขก่อนเข้า ipo ประมาณ 20%
เป็ นสัดส่วนที่เรามองเรื่องของผลกาไรเป็ นหลักด้วย
คุณสุพตั รามีการสอบถามเพิม่ เติม
- สัดส่วน 20% ในอดีต หมายถึงตัว DAIWA หรือเปล่า
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงว่า รวมทัง้ ZIGA และ DAIWA
คุณสุพตั รามีการสอบถามเพิม่ เติม
- อย่างนัน้ เราเน้นตัว ZIGA มากกว่าใช่ไหม
คุณศุภกิจ งามจิต รเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงว่า เราเน้นทุกตัว อย่างที่คุณวราลักษณ์ได้แจ้งไป โดย
Business ของทางบริษัท ฯ ถ้าเราไปในกลุ่มของการค้าปลีก เราเข้าใกล้กับ End user มากขึน้ เราสามารถที่จะทา
กาไรได้มากขึน้ ดังนัน้ เราจึงมียุทธศาสตร์ท่ีจะกระจายสินค้า การเปิ ด OUTLET ตามมุมต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ AEC ตาม
นโยบายที่บริษัทกาหนด
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถามเพิม่ เติม

มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2563

Page 8 of 19

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2563 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นพร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูร้ ายงานการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี ให้ท่ปี ระชุมรับทราบ
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสารองไว้ครบถ้วน
แล้ว การจ่ายเงินปั นผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายทางภาษี และกันทุนสารองตามกฎหมาย โดยผลการดาเนินงานปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน
117,706,970 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกาไรจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน 80,048,137 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.161
บาท จากจานวนหุน้ 497,193,400 หุน้ การจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการพ้น
จากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั การ
เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้” สาหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ มีจานวน 2
ท่าน ได้แก่
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้าน
ต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมีความรูค้ วามสามารถและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุม
อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้นาเสนอ
ประวัติกรรมการทัง้ 2 ท่าน ต่อผูถ้ ือหุน้ ทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารที่ส่งให้ผู้
ถือหุน้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
พิธีกรสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง และนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นกรรมการบริษัท
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ์ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลั กษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ท่ี
ประชุม ผู้ถือ หุ้น จะพิ จารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย และหลัก เกณฑ์การให้ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
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ของกรรมการที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่
เกี่ ยวข้อง ตลอดจนมี การพิ จารณาทบทวนเป็ น ประจ าทุก ปี นอกจากนี ้ ยังได้ก าหนดให้ก รรมการที่ เป็ น ผู้บริห าร ไม่ ได้รับ
ค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จึงเห็นควรนาเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 29 กาหนดว่าให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยมีรายนามผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
(2) นายเสถียร วงศ์สนันท์
(3) นายวิชยั รุจติ านนท์
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
(5) นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน

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

เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท สาหรับ ปี 2564 และกาหนดจานวนเงิน ค่าสอบบัญ ชี ของบริษั ทฯสาหรับปี 2564 เป็ น
จานวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือ
เชิญประชุมที่จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาว
กุลธิ ดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมื องพาน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต
ทะเบียน เลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี
เป็ นจานวนเงิน 1,220,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง
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ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษทั มีความประสงค์ท่จี ะระดมทุนเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการ
ขยายธุรกิจในอนาคต และสารองเงินไว้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้ สามัญ ของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้น
สามัญดังกล่าว บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
248,596,700 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 242,606,600 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 5)
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิในเรื่องดังต่อไปนี ้
1)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 121,303,300 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุนจานวน
242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียน 369,900,000 บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
739,800,000 หุน้
(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
739,800,000 หุน้ (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ( - )”

2)

การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท จานวน 242,606,600 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (ZIGA-W1)
โดยในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ของบริษัท บริษัทจะ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ

3)

การมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการลงนามในคาขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตาม
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กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสั่งของนาย
ทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา หรือข้อ ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
จานวน 121,303,300 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 242,606,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท การแก้ไข
เพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้น
การจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทจานวน 242,606,600 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท และการมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะระดมทุนเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ
ในอนาคต และสารองเงินไว้ในเป็ นเงินทุนหมุนเวีย นของบริษัท บริษัทจึงมีแผนในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (ZIGA-W1) จานวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มีรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ใน
อัตราส่วน 2.05 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ แสดงสิทธิ และกาหนดอัตราการใช้สิ ทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการ
ใช้สิทธิไม่เกิน 2 ปี มีกาหนดการใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
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สิทธิ และบริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม (Right Offering) เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
นอกจากนี ้ ในการดาเนินการดังกล่าวมีความจาเป็ นที่จะต้องมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการในเรื่องดังต่อไปนี ้
1)

พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การชาระราคา
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขัน้ ตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

2)

ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัด
เพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทจานวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (ZIGA-W1):ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม (สิง่ ที่แนบมาด้วย 7)
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษัท จานวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

Page 16 of 19

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

เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของ
บริษัทเพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประธานฯ กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า เพื่ อ รองรับ การขยายธุ รกิ จ เพิ่ ม เติ ม ของบริ ษั ท จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งเพิ่ ม
วัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ท่เี พิ่ม ดังนี ้
1)

ประกอบกิ จ การด้ า นการขยายธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ การขายธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ รวมทั้ ง การดู แ ลธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทกุ ชนิดทุกประเภท การเปิ ดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

2)

ประกอบกิจการค้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
บริษัท (โดยไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง)

ทัง้ นี ้ ภายหลังการเพิ่มวัตถุประสงค์ข องบริษัท บริษัทจะมีวตั ถุประสงค์ทงั้ หมด 29 ข้อ และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษัทเป็ นดังนี ้
"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิขอ้ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2544) กาหนดไว้ว่าผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้ พื่อเปิ ดโอกาสให้แก่ผู้
ถือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี ้
ไม่ทราบว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เรือ่ งอื่นๆ หรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วม
ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดาเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ปิ ดประชุม เวลา 10.55 น.
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นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
ประธานที่ประชุม
นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
เลขานุการบริษัท
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)
หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ หรือ กลับก่อน ดังนัน้ จานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจานวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ
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