
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 

 

Page 1 of 19 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันจนัทรท์ี ่29 มีนาคม 2564 

ณ ศูนยก์ารค้า เดอะไบรท ์พระราม 2 ห้อง Ballroom 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.31 น. 

 

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จ านวน 4,754 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 497,193,400 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิร่วมเข้า
ประชมุผูถื้อหุน้และออกคะแนนเสียง ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้รว่มประชมุ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564) ในการประชุม
ครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 27 ราย และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 13 ราย รวมทัง้สิน้ 40 ราย นบัจ านวน
หุน้รวมกันทั้งสิน้ 339,723,896 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.33 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯขอ้ที่ 27  

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกร ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร  ผูส้อบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
 ซึ่งเขา้ร่วมประชุมในครัง้นีก้รรมการบริษัทฯ มีจ านวน 6 ท่าน มีกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 6 ท่าน กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมมี
ทัง้หมด 6 ท่านดงัต่อไปนี ้

1. คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง       ประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. คณุพลรชฏ เปียถนอม   กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

     นวตักรรม และก ากบัดแูล 
3. คณุเอมอร  โชติยะปตุตะ  กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุศภุกิจ  งามจติรเจรญิ  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล และ 

      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5. คณุวราลกัษณ ์ งามจติรเจรญิ      กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และ 

                                                  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 
6. คณุมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 

 

กรรมการเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
1. คณุฐิติพร  เขียวยวง  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
1. คณุกลุธิดา  ภาสรุกลุ           จาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
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ที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
       1.    คณุมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  จาก บรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั 
 

จากนัน้คุณบณัฑิต ประทุมตะ   ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการ

นบัคะแนนเสียงโดยบรษิัทฯไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทางดงันี ้

1. บรษิัทฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชญิประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์
2. บรษิัทฯไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
3. บรษิัทฯไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเวปไซตข์องบรษิัทฯ  
 

คณุบณัฑิต ประทมุตะ   ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 
     วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระและ
จะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ซักถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดง
ความเห็น กรุณายกมือขึน้ ทางเจา้หนา้ที่จะน าไมโครโฟนไปให้ และขอความกรุณาผูถื้อหุน้แนะน าตัวโดยแจง้ชื่อ-นามสกุล 
ก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น เพื่อที่จะลงในรายงานการประชมุครบั อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้สอบถามค าถามใหม้ี
ประเด็นตรงกบัวาระการประชมุในแต่ละวาระ ส่วนค าถามอื่นๆสามารถสอบถามไดใ้นวาระท่ี 11 เรื่องอื่นๆ 
 

2.  ผูถื้อหุน้หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไดเ้พียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ แยกการ
ลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคัสโตเดียน ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศส าหรบัผู้ที่ ไดร้บัมอบฉันทะ แบบ ค.  
ซึ่งผู้มอบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผู้รบัมอบจะตอ้งลงคะแนน  ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณีต่อไปนี ้
 

     1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  
     2) ผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้ที่ไดร้บัการมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะ ใหสิ้ทธ์ิผูร้บัมอบฉนัทะ 

ลงคะแนนแทนได ้ในวาระที่ระบุ และเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีที่ ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบให้ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผูม้อบฉันทะ
ประสงค ์

3.   คะแนนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมตัิในแต่ละวาระ บริษัทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และจะมีการ
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
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4. ส าหรบัการนบัคะแนน บรษิัทฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบารโ์คต้ เพื่อความสะดวก และความรวดเรว็ในการนบัคะแนน
การลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
เท่านัน้  
5. ทั้งนี ้บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือ ผู้รบัมอบฉันทะ ไดอ้ย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การท าเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือท า
เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมอืชื่อก ากบับรเิวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเครื่องหมายใดๆในบตัร
เลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสียงของบตัรเสีย จะถกูนบัเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และตอ้งใชป้ากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 
6.   หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงคท์ี่จะลงคะแนน
เสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นต์ชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมดว้ย  
เพื่อทางบรษิัทฯจะไดท้ าการบนัทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป 
7.  ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานรอ้งขอให้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ  โดยผลการนับ
คะแนน  จะเป็นผลการนบัคะแนนรวม จากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดร้บัสิทธ์ิใหล้งคะแนนแทน และรวมถึง
กรณีที่ผูม้อบฉันทะระบุคะแนนไวล่้วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รบัมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
โปรง่ใส  ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และเพื่อความโปรง่ในการนบัคะแนนเสียง คณุบณัฑิต ประทมุตะ   ไดก้ล่าวเชิญตวัแทนผูถื้อ
หุน้เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณรชันี อุตตะมะ ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครัง้นี ้
และจะขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมดเมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  
วาระที ่5 พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ทัง้ 6 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2563  
วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ซึ่งวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธขิ้อ 4 ของ
บริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 ของ
บริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์
ทัง้ 2 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ตามขอ้บังคับบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ  

คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

คุณไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 

29 มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้

ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 

2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  279,042,719  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

 บตัรเสีย                    0 เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 1 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 36 ราย รวม 279,042,719 หุน้ 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2563 
ประธานเชิญ  คุณ วราลักษณ์   งามจิตรเจริญ  กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี ้แจงรายงานกิจการ ปี  2563  

คุณวราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดร้ายงานต่อที่ประชุมส าหรบัการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯท่ีผ่านมา โดยสรุปดงันี ้

บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กโครงสรา้งประเภท pre-zinc หรือที่เรียกว่า
เหล็กกัลวาไนซ ์ภายใตแ้บรนด ์Ziga และแบรนด ์Daiwa ซึ่งเป็นท่อรอ้ยสายไฟ เป็นนวัตกรรมสินคา้ทดแทนในกลุ่มท่อเหล็ก 
ชุบสงักะสี หรือท่อเหล็กด าทาสี กลยุทธ์หลกัของบริษัทเราคือ เราเสาะแสวงหากลุ่มสินคา้ที่เป็น niche market และการแกไ้ข
ปัญหาหรือ pain point ของลกูคา้ ภายใตว้ิสยัทัศน์ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คุณศุภกิจ คือ การจัดหาสินคา้ที่แกปั้ญหา
ลกูคา้และเป็นสินคา้ทดแทนที่ราคาถูกกว่า ดีกว่า และเร็วกว่า หรือ better cheaper faster คือแนวทางสรา้งความยั่งยืนและ 
key success ของทาง Ziga Innovation ได ้

โดยในช่วงวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด เราก็ไดป้ระสบความส าเรจ็ในการสรา้งอตัราเรง่ในการขา้มจากธุรกิจ 
B2B ไปสู่ B2C ในการท าการตลาดทัง้ในเรื่องของออนไลนผ์นวกกบัออฟไลน ์ทัง้ในเรื่องของการบกุตลาดกลุ่มสินคา้ non steel  
ซึ่งไดแ้ก่ สี ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ ์และรางปลั๊กไฟ ซึ่งเป็นสินคา้ที่เก่ียวเนื่อง ยอดขาย Facebook และสมาชิก Line official 
เพิ่มขึน้ รวมทั้งการขยายรา้นคา้ปลีกในหัวเมืองก็เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการเริ่มเปิดใช้พืน้ที่คงคลัง ส่งผลใหม้ีการ
บริหารสดัส่วนสินคา้ไดด้ีขึน้ และสรา้งอตัราก าไรไดด้ี โดยแนวทางการตลาดของเราจะมุ่งเนน้การ connect people มากขึน้
สรา้งแบรนด ์Ziga ใหเ้ป็นที่รูจ้ักอย่างกวา้งขวาง โดยเราไดจ้ัดเตรียมทรัพยากรเพื่อพรอ้มในการเติบโต ซึ่งในเดือนมกราคม 
ปี 2563 เราไดเ้ดินเครื่องจกัรใหม่เพื่อเพิ่มการผลิต ซึ่งตอนนี ้ทัง้โรงงานเฟส1 และเฟส2 เราก็มีความพรอ้มในการเดินหนา้เพื่อ
รองรบัผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี ้ซึ่งจะเป็นทั้งการเพิ่มสินคา้ใหม่ในตลาดเดิมและการขยายช่องทางใหถ้ึงตัวลูกคา้มากขึน้ และ
ส าหรบั แนวทางกลยทุธ ์ที่จะขบัเคล่ือนให ้Ziga มีดีมากกว่าเหล็ก และกา้วไปสู่ Innovation for every success หรือนวตักรรม
ที่เป็นส่วนหนึ่งของทกุความส าเรจ็ ซึ่งเป็น road map ที่จะท าให ้Ziga มีดีมากกว่าเหล็ก 

บริษัทฯเล็งเห็นถึงการดึงดูดทรัพยากรบุคลากรที่จะเป็นพลังขับเคล่ือนของ Ziga โดยบริษัทได้มีการขยายส่วน
ส านักงานซึ่งใกลเ้มืองมากขึน้อยู่ท่ีถนนสขุสวสัดิ์ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการปรบัปรุงและตกแต่ง ซึ่งสอดคลอ้งกับการขยายธุรกิจ
franchise และ outlets ส าหรบัผลประกอบการปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรือไม ่
 

- คณุชชัชยั งามวิภาส อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถาม 2 เรื่องดว้ยกนั ดงันี ้
1. เรื่องของวตัถดุิบตา่งๆ เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยท าใหต้น้ทนุขายในปีที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนยัยะส าคญัหรือไม่ 
2. ตน้ทนุต่างๆ อย่างเช่น เหล็ก ความผนัผวนของราคาเหล็กในทอ้งตลาด หรือในตลาดโลก มีผลต่อการด าเนินงานใน     
    ปีที่ผ่านมาหรือในปีนีห้รือไม่  

 

คณุวราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ีแ้จงว่า  โครงสรา้งของสินคา้ซิกา้ เป็นลกัษณะราคา Cost Plus   
การสต็อคสินคา้ไม่มีการ speculate และไม่มีนโยบายกักตุนสินคา้ ดงันัน้จึงไม่กระทบในเรื่องของตน้ทุนในการขาย 
โครงสรา้งอีกส่วนนึงมาจากการวางแผน Backlog ท่อรอ้ยสายไฟซึ่งเป็นงานของโครงการ คิดเป็นสดัส่วน 10% ของ
ตน้ทุนการขายและสดัส่วนรายไดข้องสินคา้ ส่วนในเรื่องของ Trade War บริษัทฯมีการติดตามสถานการณโ์ลกว่ามี
ผลอย่างไร แต่อย่างที่ทราบ การตัง้มาตรการต่างๆ เช่น AD จะตอ้งมีการยื่นใหก้บัทาง WTO ซึ่งเป็นโครงสรา้งที่มีการ
เผยแพรส่าธารณะอยู่แลว้ จึงคิดว่าปัจจยัโดยรวมไม่มีผลกระทบอะไร  

 

คณุชชัชยัมีการสอบถามเพิ่มเติม   
- อย่างที่แจ้งว่าเป็น Cost Plus เขา้ใจว่าผลิตภัณฑ์ของซิก้าเป็นผลิตภัณฑ์ Niche market เพื่อมาแทนผลิตภัณฑ์
เดิมๆ ค าว่า Cost Plus มีจดุที่ไม่สามารถผลกัราคาไปท่ีผูบ้รโิภคไดห้รือไม่ ซิกา้มีขอ้กงัวลตรงนีห้รือไม่  

 

คุณวราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ีแ้จงว่า  ซิกา้มีนโยบายแสวงหา Niche Market ฉะนั้นตัวของ
สินคา้ซิกา้ จะเนน้เรื่องของการสรา้งแบรนด ์เพิม่ช่องทางในการขาย อย่างเช่น การเขา้ไปขายใหถ้ึงลกูคา้ จากเดิมซิกา้
ขายแบบ B2B  ในสัดส่วนปริมาณที่ค่อนข้างมาก แต่เราได้เพิ่มสัดส่วนในการขายเข้าไป เพิ่มช่องทางการขาย
ออนไลน ์หรือแมก้ระทั่ง OUTLET มากขึน้ เพราะฉะนัน้ตรงส่วนนีท้างบริษัทฯดูจากโครงสรา้งแลว้ไม่มีความกังวลใน
เรื่องของสินคา้ Cost Plus  

 

 - คณุสพุตัรา สิทธิชยั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรื่องสดัส่วนของสินคา้แบรนด ์ZIGA และ DAIWA  
                สดัส่วน 2 ตวันีอ้นัไหนมากกวา่กนั และตวัไหน Margin เป็นยงัไงบา้ง  

 คุณฐิติพร เขียวยวง ผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไดช้ีแ้จงว่า  เรามีผลิตภัณฑ์หลัก อยู่  2 ผลิตภัณฑ์ ZIGA 
ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ  80-90% ของรายไดใ้นแต่ละปี ส่วน DAIWA จะขายอยู่ประมาณ 10% ซึ่ง DAIWA จะมี 
Margin สงูกว่า เนื่องจากผลิตภณัฑไ์ดว่าเป็นสินคา้ที่มีคณุภาพและขายตามงานโครงการโปรเจ็คใหญ่ๆ อย่างในปีที่
ผ่านมา เราไดโ้ปรเจ็คของ One Bangkok, Terminal 21 

 
  คณุสพุตัรามกีารสอบถามเพิม่เตมิ   
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 - มีแผนยงัไงที่จะขยายสดัสว่นรายไดข้อง DAIWA ใหเ้พิ่มมากขึน้  
 

คณุศภุกิจ งามจิตรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ตอ้งการสรา้ง 
Niche Market การสรา้ง Banding เพราะฉะนั้นเราโฟกัสไปที่เรื่องของผลประกอบการ อย่างตัวเหล็ก ZIGA  เป็น
เหล็กนวตักรรมที่ไม่ตอ้งทาสี เป็นเจา้ตลาดรายแรกที่น าเสนอใหก้บัประเทศไทย ส่วนท่อรอ้ยสายไฟที่เป็นธุรกิจดัง้เดิม
ของเรา ตวันีม้ีตลาดที่ใหญ่ แต่เนื่องจากเมื่อเทียบสดัส่วนของ ZIGA ที่เราสามารถส่งมอบใหก้ับตลาดได ้มนัจึงเป็น
แค่ 12% ตลาดของตวั ZIGA จะไปใชแ้ทนท่อเหลก็ด าทัง้หมดที่มมีลูค่าเป็นหลกัหมื่นลา้น ก็คือโอกาสที่จะเติบโต ส่วน
ท่อรอ้ยสายไฟ DAIWA เติบโตตามภาคของก่อสรา้ง เมื่อเปรียบเทียบแลว้เรามียอดขายแค่รอ้ยกว่าลา้น ก็มีโอกาสที่
จะโตไดอ้ีก นั่นคือเหตผุลที่เราขยายโรงงาน ในส่วนอตัราส่วนของก าไรเราบนัทึกเป็น average เป็นสดัส่วนที่ 11% ซึ่ง
เราคิดว่ามนัสามารถที่จะท าไดด้ ีซึ่งถา้ยอ้นกลบัไปดูงบตอนปี 59 ปี 59  เราเคยท าตวัเลขก่อนเขา้ ipo ประมาณ 20% 
เป็นสดัส่วนที่เรามองเรื่องของผลก าไรเป็นหลกัดว้ย  

 

คณุสพุตัรามกีารสอบถามเพิม่เตมิ   
 - สดัส่วน 20% ในอดีต หมายถึงตวั DAIWA หรือเปล่า 
 

คณุศภุกิจ งามจิตรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า รวมทัง้ ZIGA และ DAIWA  
 
คณุสพุตัรามกีารสอบถามเพิม่เตมิ   

 - อย่างนัน้เราเนน้ตวั ZIGA มากกว่าใช่ไหม  
 

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดช้ีแ้จงว่า เราเนน้ทุกตัว อย่างที่คุณวราลักษณ์ไดแ้จง้ไป โดย 
Business ของทางบริษัทฯ ถ้าเราไปในกลุ่มของการคา้ปลีก เราเขา้ใกลก้ับ End user มากขึน้ เราสามารถที่จะท า
ก าไรไดม้ากขึน้ ดงันัน้เราจึงมียุทธศาสตรท์ี่จะกระจายสินคา้ การเปิด OUTLET ตามมมุต่างๆเพื่อจะเขา้สู่ AEC ตาม
นโยบายที่บรษิัทก าหนด 
 
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

- ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิม่เติม 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี ส าหรบัปี 2563 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
โดยงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report 2563 ไดผ่้านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

  บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 4 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

คณุศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้
บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งบรษิัทส ารองไวค้รบถว้น
แลว้  การจ่ายเงินปันผล บรษิัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี อตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสทุธิ หลงัหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีและกันทุนส ารองตามกฎหมาย โดยผลการด าเนินงานปี 2563 บรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 
117,706,970 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรก าไรจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 80,048,137 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.161 
บาท จากจ านวนหุน้ 497,193,400 หุน้ การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

  บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 13 ก าหนดให ้“ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการพน้

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

เลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได”้ ส าหรบัรายนามกรรมการบริษัท ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 2 

ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง  กรรมการอิสระ 
2. นายศภุกจิ งามจิตรเจรญิ กรรมการ 

 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคณุสมบตัิกรรมการ ในดา้น

ต่างๆ โดยความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่

ผ่านมา คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ดงักล่าวลว้นแต่ 

เป็นผูท้รงคณุวฒุิมีความรูค้วามสามารถและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการของบรษิัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุ

อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
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 ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแลว้ในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนไดทุ้กท่าน และเพื่อให้

สอดคลอ้งกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรไดเ้รียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมชั่วคราวและพิธีกรไดน้ าเสนอ

ประวตัิกรรมการทัง้ 2 ท่าน ต่อผูถื้อหุน้ทราบ ตามรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารที่ส่งใหผู้้

ถือหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

พิธีกรสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรือง และนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

วาระที ่5.1  อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

วาระที ่5.2  อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย  339,723,896  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                  0 เสียง  

บตัรเสีย                   0 เสียง 
 

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธ์ิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท 

ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับ หรือตามที่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยต่างๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่



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 

 

Page 12 of 19 

ของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี ้ ยังไดก้ าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนส าหรบัการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

          จึงเห็นควรน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่

เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างตน้  โดยมีรายละเอียดของ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง

ในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  339,723,896  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสีย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษัทขอ้ 29 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีจาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชี ดงันี ้

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

 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2564 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯส าหรับปี 2564 เป็น

จ านวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือ

เชิญประชมุที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร 
วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 3495 หรือ นายวิชยั  รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาว
กุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่  5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียน เลขที่ 9445  แห่ง บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                    0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  
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ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธขิ้อ 4 ของ   

บริษัทเพือ่ใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชมุว่า สืบเนื่องจากบรษิทัมีความประสงคท์ี่จะระดมทนุเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการ
ขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเงินไวเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท  และเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัดงักล่าว บรษิัทจึงตอ้งมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 121,303,300 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
248,596,700 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 242,606,600 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุ (ส่ิงที่แนบมาดว้ย 5) 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 121,303,300 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของ
บรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน  369,900,000 บาท    (สามรอ้ยหกสิบเกา้ลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 739,800,000 หุน้     (เจ็ดรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นแปดแสนหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ 0.50        บาท     (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 739,800,000  หุน้     (เจ็ดรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นแปดแสนหุน้) 
หุน้บรุมิสิทธิ       -         หุน้     (   -   )” 

2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 242,606,600 หุ้น เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทที่จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (ZIGA-W1) 
โดยในกรณีที่มีหุน้เหลือเนื่องจากไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัท บริษัทจะ
น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียนต่อไป และ  

3) การมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือบคุคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจ
ในการลงนามในค าขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเพิ่มทนุของบรษิัทเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
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กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนาย
ทะเบียน ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ 

 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
จ านวน 121,303,300 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 242,606,600 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท การแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  
การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 242,606,600 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท และการมอบหมายประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสีย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า บรษิัทมีความประสงคท์ี่จะระดมทนุเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการขยายธุรกิจ
ในอนาคต และส ารองเงินไวใ้นเป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท บรษิัทจึงมีแผนในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท (ZIGA-W1) จ านวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขาย ใน
อัตราส่วน 2.05 หุน้สามัญต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และก าหนดอัตราการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการ
ใชสิ้ทธิไม่เกิน 2 ปี มีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
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สิทธิ และบริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม (Right Offering) เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์")  

นอกจากนี ้ในการด าเนินการดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบุคคลที่
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการในเรื่องดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณาก าหนด แกไ้ข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ลกัษณะและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแกไ้ขสัญญาและ/หรือเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว 
และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่น ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
หนงัสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง  

ประธานฯไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บรษิัทจ านวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท (ZIGA-W1):ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุ (ส่ิงที่แนบมาดว้ย 7) 

 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของบรษิัท จ านวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                    0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 ของ
บริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่ม
วตัถปุระสงคอ์ีก 2 ขอ้ โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคท์ี่เพิ่ม ดงันี ้

1) ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการดูแลธุรกิจ 
แฟรนไชสแ์ละกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแฟรนไชสท์กุชนิดทกุประเภท การเปิดรา้นคา้ในธุรกิจดา้นต่าง ๆ 
ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

2) ประกอบกิจการคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินคา้และบริการที่ได้ระบุไวใ้นวัตถุประสงค์ของ
บรษิัท (โดยไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง) 

ทัง้นี ้ ภายหลงัการเพิ่มวตัถุประสงคข์องบรษิัท บริษัทจะมีวตัถุประสงคท์ัง้หมด 29 ขอ้ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
แกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิัทดงักล่าว จึงตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3. ของบรษิัทเป็นดงันี ้ 

"ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 29 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

  ประธานฯไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์
สนธิขอ้ 3 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดขา้งตน้ 
 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

เห็นดว้ย  339,723,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสีย                    0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวม 339,723,896 หุน้ 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (แกไ้ข

เพิ่มเติม พ.ศ.2544) ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้

ที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกได ้บรษิัทฯเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

 

ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรือ่งอื่นๆ หรือไม่  

 

ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาร่วม

ประชมุ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ซึ่งบรษิัทฯจะรบัไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 

ปิดประชมุ เวลา 10.55 น. 
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        นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง 

    ประธานท่ีประชมุ 

นางสาวธนิดา  เกรียงพานชิ 

       เลขานกุารบรษิัท  

    (ผูบ้นัทึกการประชมุ) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากระหว่างการประชมุไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ หรือ กลบัก่อน ดงันัน้จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจ านวนท่ีไม่เท่ากนัในแต่ละวาระ 


