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ที ่AGM 65/001 

    17 มนีาคม 2565 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย   
1.    ส าเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 
2.    แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบควิอารโ์คด้) 
3.    ประวัตกิรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
4.    ประวัตแิละผลงานของส านักงานสอบบัญชแีละผูส้อบบัญช ี
5.    ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ 
6.    ขอ้บังคับของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7.    ค าชีแ้จงการลงทะเบยีน เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะและการออกเสยีงลงคะแนน 
8.    หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 
9.    แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดน ามาในวันประชมุ)  
10. แผนทีส่ถานทีจั่ดประชมุ 

 

คณะกรรมการ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่  จ ากัด (มหาชน) ไดม้มีตใิหก้ าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันศกุร ์ที ่8 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าขา้ม  

เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ดังตอ่ไปนี้ 

 

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565  

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันจันทรท์ี ่31 มกราคม 2565 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 าเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
วสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 

 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 

ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอารโ์ค๊ด สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท 

ในรอบปี 2564 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้ไมต่อ้งลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนประจ าปี ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชขีองบรษัิททีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรีับ

อนุญาตแลว้ และเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิโดยงบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2564 ทีแ่สดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏ

ตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุ

วันที ่31 ธันวาคม 2564 ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท และผูต้รวจสอบบัญชรีับอนุญาตแลว้ 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

1 



 

วาระที ่4 พจิารณารบัทราบจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ดว้ยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2564 ไดม้ีการอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก

ก าไรสะสมตามงบการเงนิส าหรับผลการด าเนนิงานของบรษัิทตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2564 สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2564 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้จ านวน 

497,193,400 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท (สบิสามสตางค)์ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 64,635,142 บาท (หกสบิสีล่า้นหกแสนสามหมืน่หา้พันหนึง่

รอ้ยสีส่บิสองบาทถว้น) และ บรษัิทไดจ่้ายเงนิปันผลเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วันที ่9 กันยายน 2564 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบโดยไมต่อ้งลงมต ิ

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้ไมต่อ้งลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและงดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัการด าเนนิงานประจ าปี 2564 

  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 ของ

ก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษัิทภายหลังจากหักภาษี และเงนิทนุส ารองตามกฎหมาย และเงนิส ารองอืน่ (ถา้ม)ี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิ

ปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิการใชเ้งนิทุน

หมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ด าเนินงาน และการบรหิารงานของบรษัิท โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขที่ว่า บรษัิทจะตอ้งมเีงนิสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกจิ และ ด าเนินการ

ดังกล่าวตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทก าหนดจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2564 

โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผลทีผ่่านมา ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ

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

จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2 แบบ 56-1 One Report 2564 หัวขอ้นโยบาย

การจ่ายเงนิปันผล 

 

 

ดังนัน้ จากงบการเงนิรวมของบรษัิท ไดจั้ดสรรทนุส ารองตามกฎหมายตามเกณฑขั์น้ต ่า จ านวน 6,890,000 บาท ส าหรับการจ่ายเงนิ

ปันผลประจ าปี 2564 นั้น ทางบริษัทไดท้ าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2564   

ในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 31.65 ของก าไรสทุธ ิจงึไมม่กีารจ่ายปันผลเพิม่เตมิ  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายตาม

เกณฑขั์น้ต ่าและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2564 

 การลงมต ิ ระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการพน้จาก

ต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ให ้

จับฉลากกัน ส่วนในปีหลังๆต่อไปใหก้รรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนั้นเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งแลว้  

อาจไดร้ับการเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการอกีก็ได ้

ส าหรับ รายนามกรรมการบรษัิท ทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี มจี านวน 2 ทา่นไดแ้ก ่

1. นางเอมอร  โชตยิะปตุตะ  กรรมการอสิระ 
2. นางมณฑา  ทัสฐาน  กรรมการ 
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ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายชือ่บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบรษัิท เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ซึง่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอ
รายชือ่กรรมการเพือ่รับการคัดเลอืกแตอ่ยา่งใด  
 

คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคณุสมบัตขิองกรรมการทีต่อ้งพน้จาก

ต าแหน่งแต่ละท่านแลว้เห็นว่า กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์และผลการปฎบัิตงิานในฐานะกรรมการบรษัิท ในชว่งเวลาทีผ่่านมากอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบับรษัิทเป็นอยา่งดแีละกรรมการทัง้ 2 ทา่น

ไมม่คีณุสมบัตติอ้งหา้มประการใด จงึเห็นสมควรใหก้รรมการทัง้ 2 ทา่นไดร้ับการพจิารณาเลอืกตัง้กลับมาเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ 

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 ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

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 2565 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท โดยคา่ตอบแทนดังกลา่วบรษัิทไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์

ดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ไดม้กีารก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (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           
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 

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

ก าหนดวา่ “ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน”  

ปัจจุบันผูส้อบบัญชขีองบรษัิท คือ นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีน เลขที่ 5946 จากบรษัิท เอเอ็นเอส 

ออดทิ จ ากัด ซึง่ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นรอบปีที ่3 ไดป้ฏบัิตหินา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชไีดเ้ป็นอยา่งด ี 

 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชขีองบรษัิท มคีวามเห็นว่า ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา

เลอืกผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย จ านวน 5 ราย จากบรษัิท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด 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   

  

 ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไมม่คีวามสัมพันธห์รอืรายการทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิท / บรษัิทยอ่ย/ 

ผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิของบรษัิท   

 ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ย สังกัดส านักงานสอบบัญชเีดยีวกัน ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบัญชทีีจ่ะ

ขออนุมัตใินครัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิท โดยการเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อนุมัตคิา่สอบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 1,370,000 บาท (หนึง่ลา้นสามแสนเจ็ดหมืน่บาทถว้น) โดยไมร่วม

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ 

 

                     คา่สอบบัญชปีระจ าปี 2565 ของบรษัิท  

 

 

        คา่สอบบัญชปีระจ าปี 2565 ของบรษัิท ซกิา้ เอฟซ ีจ ากัด  

 

หมายเหต ุ:  

1    ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.97 ในบรษัิท ซกิา้ เอฟซ ีจ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท  

2    คา่สอบบัญชสี าหรับปี 2564  ไตรมาสที2่ ไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4  

 
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 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรับปี 2565 และก าหนดค่า
สอบบัญชเีป็นจ านวนเงนิ 1,370,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ  

 
การลงมต ิ ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีดั่งกล่าวขา้งตน้  โดยบรษัิทจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้

ประชุมตัง้แต่เวลา 13.00 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

 
ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ข ึน้หรอื(ลดลง) 
(รอ้ยละ) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 1,240,000 1,220,000 1.64 

คา่บรกิารอืน่ 0 0 0 

คา่บรกิารอืน่รวมคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 1,240,000 1,220,000 1.64 

 
ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ข ึน้หรอื(ลดลง) 
(รอ้ยละ) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 130,000 100,000 30 

คา่บรกิารอืน่ 0 0 0 

คา่บรกิารอืน่รวมคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 130,000 100,000 30 
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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 ์

จังหวัดสมทุรปราการ 10290 โดยใหถ้งึบรษัิทกอ่นวันที ่25 มนีาคม 2565 หรอื ณ สถานทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุ ซึง่รายละเอยีด 

และประวัตกิรรมการอสิระดังกลา่ว ปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 7 

ทัง้น้ี เพือ่เป็นการรักษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ กรุณาศกึษาค าชีแ้จงการลงทะเบยีน เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้

ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้ขอ้บังคับของบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีด

ปรากฏตาม “สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 8 และ 9” หากทา่นมขีอ้สงสัย หรอืค าถามเกีย่วกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท้ี ่“ส านักเลขานุการบรษัิท” 

หมายเลขโทรศัพท ์028169315 ตอ่ 212 ในวัน และเวลาท าการ 

 

 ส าหรับผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะรับแบบ 56-1 One Report 2564 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจง้ชือ่ - นามสกุล พรอ้มรายละเอยีด

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

 

 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

   (นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง) 

      ประธานกรรมการบรษัิท 
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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 

 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2565 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท์ี ่31 มกราคม 2565 

ณ หอ้งประชมุ บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

เริม่ประชมุเวลา 09.49 น. 

 
บรษัิทฯ มผูีถ้อืหุน้ จ านวน 12,076 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 612,945,865 หุน้ (ตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิร์่วมเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และ

ออกคะแนนเสยีง ณ วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมประชมุ วันที ่11 มกราคม 2565) ในการประชมุครัง้นี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ย
ตนเอง จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 18 ราย รวมทัง้สิน้ 34 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันทัง้สิน้ 273,607,678 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
44.64% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯขอ้ที ่27  

คณุบัณฑติ ประทมุตะ พธิกีรในการประชมุวันนี้ ผมขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทกุท่าน สวมหนา้กากอนามัยตลอดจนจบงานประชมุ และ 
ในการประชมุครัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไดท้ าการตรวจ ATK ผูท้ีเ่ขา้ร่วมการประชมุทกุทา่นเพือ่เป็นการคัดกรองและความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
ทกุทา่น  

คณุบัณฑติ ประทมุตะ    ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการบรษัิท ซึง่เขา้ร่วมประชมุในครัง้น้ี จ านวน 5 ทา่น ดังตอ่ไปนี้ 
1. คณุไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง        ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. คณุพลรชฏ เปียถนอม   กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

     นวัตกรรม และก ากับดแูล 
3. คณุศภุกจิ  งามจติรเจรญิ กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล และ ประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
4. คณุวราลักษณ์  งามจติรเจรญิ      กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และก ากับดแูล 

กรรมการผูจั้ดการ และ ผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซือ้จัดหาและจัดซือ้ตา่งประเทศ 
5. คณุมณฑา  ทสัฐาน   กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร และผูอ้ านวยการฝ่าย Demand 
 
คุณบัณฑติ ประทุมตะ ไดแ้จง้กับทางผูเ้ขา้ร่วมประชมุว่าเนื่องจากคุณเอมอร  โชตยิะปุตตะ กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท อยู่ใน

ภาวะมคีวามเสีย่งสงูและอยูร่ะหวา่งกักตัว ทางคณุเอมอร โชตยิะปตุตะ จงึแสดงความรับผดิชอบตอ่สังคม จงึขอลาประชมุในครัง้น้ี 
นอกจากน้ี ขอแนะน าตัวแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย คณุเมธ ีอันดเิรกกลุ 

กรรมการเขา้ร่วมประชมุในครัง้น้ีคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

จากนัน้คุณบัณฑติ ประทุมตะ   ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขัน้ตอนการประชมุ วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง

โดยบรษัิทฯไดท้ าการเรยีนเชญิและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกับการประชมุในวันน้ีแกท่า่นผูถ้อืหุน้ 3 ทางดังนี ้

1. บรษัิทฯไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทางไปรษณีย ์
2. บรษัิทฯไดม้กีารลงประกาศในหนังสอืพมิพ ์
3. บรษัิทฯไดล้งรายละเอยีดการประชมุไวใ้นเวปไซตข์องบรษัิทฯ  

 
คณุบัณฑติ ประทมุตะ   ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 
     วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ ดังตอ่ไปนี้ 

1.  ในการประชมุจะพจิารณาวาระต่างๆ ตามล าดับทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให ้

ทา่นผูถ้อืหุน้ซกัถามในวาระทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ส าหรับการประชมุในครัง้น้ี ทางบรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึเรือ่งมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

โควดิ จงึของดสอบถามผ่านไมโครโฟน ดังนัน้ผูถ้อืหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขยีนชือ่-

นามสกลุ และเป็นผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองหรอืรับมอบฉันทะ และค าถามของทา่นพรอ้มกับยกมอืขึน้ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะน าค าถามใหก้ับผูด้ าเนิน

รายการ อ่านเพื่อใหป้ระธานตอบค าถามครับ อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้สอบถามค าถามใหม้ปีระเด็นตรงกับวาระการประชมุในแตล่ะ

วาระ สว่นค าถามอืน่ๆสามารถสอบถามไดใ้นวาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ  

2.  ผูถ้อืหุน้หนึง่ทา่นมคีะแนนเสยีงเทา่กับหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง และสามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เต็ม
ตามคะแนนเสยีงทีต่นม ีไดเ้พียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ แยกการลงคะแนนเสยีง ยกเวน้ กรณี
ของคัสโตเดยีน ผูร้ับมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศส าหรับผูท้ีไ่ดร้ับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนน
มาแลว้ ผูร้ับมอบจะตอ้งลงคะแนน ตามทีผู่ม้อบฉันทะระบไุว ้และเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีน จะท าการพมิพบั์ตรลงคะแนนให ้ส าหรับกรณีตอ่ไปน้ี 

  1)   ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  

2)  ผูร้ับมอบฉันทะ ทัง้ทีไ่ดร้ับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะใหส้ทิธิผู์ร้ับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได ้ใน

วาระทีร่ะบ ุและเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนจะไมพ่มิพบั์ตรคะแนน ในกรณีที ่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบกุารลงคะแนนในวาระตา่งๆ แลว้ โดย

มอบใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน และออกเสยีงใหต้รงตามทีผู่ม้อบฉันทะประสงค ์

3.   คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชใ้นการลงมตอินุมัตใินแตล่ะวาระ บรษัิทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสอืเชญิประชมุแลว้ และจะมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบอกีครัง้กอ่นการลงมตใินแตล่ะวาระตอ่ไป 

4. ส าหรับการนับคะแนน บรษัิทจะใชร้ะบบการนับคะแนนโดยบารโ์คต้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการนับคะแนนการลงมตใินแตล่ะ

วาระ บรษัิทจะเรยีกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีทีท่า่นลงคะแนนเป็น “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เทา่นัน้  

5. ทัง้น้ี บัตรลงคะแนนเสยีงใดที่ไม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรือ ผูร้ับมอบฉันทะไดอ้ย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไป

ในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสยี เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท าเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่า
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เครือ่งหมายใดโดยไมล่งลายมอืชือ่ก ากับบรเิวณทีข่ดีฆา่ หรอืการไมท่ าเครือ่งหมายใดๆในบัตรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสยีงของบัตรเสยี จะ

ถกูนับเสมอืนเป็น “งดออกเสยีง” และตอ้งใชป้ากกาในการลง คะแนนเสยีงเทา่นัน้ 

6.   หากท่านผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะท่านใดประสงคท์ีจ่ะออกจากทีป่ระชมุกอ่นปิดประชมุ หากประสงคท์ีจ่ะลงคะแนนเสยีงในวาระทีเ่หลอื 

ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นต์ชือ่ใหก้ับเจา้หนา้ทีก่่อนออกจากหอ้งประชุมดว้ย เพื่อทางบรษัิทจะไดท้ าการบันทกึการ

ลงคะแนนของทา่นตอ่ไป 

7.  ผลการนับคะแนน จะถกูประกาศหลังจากทีท่า่นประธานรอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใินแตล่ะวาระ โดยผลการนับคะแนน  จะเป็นผลการ
นับคะแนนรวม จากผูถ้ือหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้ับมอบฉันทะที่ไดร้ับสทิธิใ์หล้งคะแนนแทน และรวมถงึกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบุคะแนนไว ้
ล่วงหนา้ และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผูร้ับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถงึความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ีและเพื่อความ
โปร่งในการนับคะแนนเสยีง คุณบัณฑติ ประทุมตะ ไดก้ล่าวเชญิตัวแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขพียานในการนับคะแนนโดยมคีุณภรูวัิฒน์ 
แซฮ่วง ท าหนา้ทีเ่ป็นสักขพียานในการนับคะแนนเสยีงในครัง้นี้ และจะขอเก็บบัตรยนืยันการลงคะแนนทีเ่ห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกันทัง้หมดเมือ่
เสร็จสิน้การประชมุ 

 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระมดัีงน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
ซึง่วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที ่2 พจิารณาและอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท 
วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่วตัถุประสงค ์อกี 14 ขอ้ และแกไ้ขเพิม่เตมิบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์ลกัของบรษิทั 
ทัง้ 2 วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ พธิกีรจงึเรียนเชญิ คุณไสว  ฉัตรชัย

รุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ 

คณุไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท ไดก้ลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และเริม่ประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
ประธานฯ ขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่29 มนีาคม 2564 

รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุทีบ่รษัิทฯ ไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้น้ี 
 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตามที่

ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี  

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง         273,606,376 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100                                                       
ไมร่ับรองดว้ยคะแนนเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0                                                           
งดออกเสยีงลงคะแนน   0 เสยีง  
บัตรเสยี    0 เสยีง  

 

ในวาระนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 4 ราย 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 31 ราย รวม 273,606,376 หุน้ 

 
วาระที ่2 พจิารณาและอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไมเ่กนิ 4,000,000,000 บาท 
 ประธานฯ ขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไมเ่กนิ 4,000,000,000บาท โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้ 

วัตถปุระสงค ์ • เพือ่น าเงนิทีไ่ดร้ับจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นการด าเนนิงาน และ/หรอื ขยายธรุกจิ และ/หรอื เป็น

เงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิท และ/หรอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

ประเภทหุน้กู ้ • หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชือ่ถอืครองหรือไม่ระบุชือ่ถอื มี

และ/หรอืไมม่หีลักประกัน ดอ้ยสทิธิแ์ละ/หรอืไมด่อ้ยสทิธิ ์ม ีและ/หรอืไมม่กีารจัดอันดับเครดติ มแีละ/หรอืไมม่ี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ชนดิทยอยคนืเงนิตน้และ/หรอืคนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่ครบก าหนดไถถ่อน ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับความ

เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายในแตล่ะคราว ตามทีจ่ะไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับ

ดแูลทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

สกลุเงนิ • เงนิบาท และ/หรอื เงนิสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออกและเสนอการขายหุน้กูใ้น

แตล่ะคราว 

มลูคา่รวมของหุน้กู ้ • มูลค่ารวมของหุน้กูท้ีย่ังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงนิอืน่

ในอัตราทีเ่ทยีบเทา่สกลุบาท ทัง้นี้ บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/หรอื ออกขายหุน้กูเ้พือ่

ทดแทนหุน้กูเ้ดมิที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ภายในวงเงนิดังกล่าว โดยจ านวนเงนิตน้คงคา้งทัง้หมดของหุน้กูท้ี่

บรษัิทออกจ าหน่ายแลว้ในขณะหนึง่ จะตอ้งมจี านวนเงนิไมเ่กนิวงเงนิดังกลา่ว 
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อัตราดอกเบีย้ 

 

• ขึน้อยูก่ับภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูดั้งกลา่ว ทัง้นี้อยูภ่ายใตบั้งคับของประกาศคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื ประกาศหรือกฎระเบยีบอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งทีม่ผีลบังคับในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

การเสนอขาย • เสนอขายหุน้กูท้ัง้หมดในคราวเดยีวกันหรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอืในลักษณะหมุนเวยีน 

(Revolving) ในกรณีทีบ่รษัิทเสนอขายหุน้กูใ้นลักษณะหมนุเวยีนบรษัิทสามารถไถ่ถอนหรือรับช าระคนืเงนิตน้

ภายใตเ้งือ่นไขและวงเงนิทีก่ าหนดไว ้

• เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนประเภทสถาบันใน

ประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอ

ขายในครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศกระทรวง กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ  ที่

เกีย่วขอ้งทีม่ผีลบังคับใชใ้นขณะทีอ่อกเสนอขายหุน้กูนั้น้ 

• ในกรณีทีบ่รษัิทไดไ้ถ่ถอน หรือช าระคนืหุน้กูท้ีไ่ดอ้อกภายในวงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตน้ีิ บรษัิทสามารถออกหุน้กู ้

ทดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยหุน้กูท้ี่บริษัทออกทดแทนน้ีจะมีอายุและ

เงือ่นไขตามทีก่ าหนดไว ้

การไถถ่อนกอ่น

ครบก าหนด 

• ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธิใ์นการขอไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นครบก าหนด และบรษัิทมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถถ่อนหุน้

กูค้นืก าหนด หรือบรษัิทอาจก าหนดใหม้หีรือไม่มกีารไถถ่อนในกรณีพเิศษ (Special Event Redemption) ใด 

หรอืไมก่็ได ้ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขการขอออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

การมอบอ านาจ • มอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษัิท หรอืคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

หรือบุคคลที่กรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบรษัิท หรือคณะกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ านาจ

ก าหนดขอ้ก าหนดเงือ่นไข และรายละเอยีดต่าง ๆ อันจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออกเสนอขายหุน้กู ้เชน่ ชือ่

ประเภท มลูคา่ทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อัตราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ านวนทีเ่สนอขาย

ในแตล่ะคราว มลูคา่รวม อาย ุวธิกีารช าระคนืเงนิตน้ วธิกีารจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอยีดในการเสนอ

ขาย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นตน้ ตลอดจนการ

ด าเนินการขออนุญาต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืผูจั้ดจ าหน่ายหลักทรัพย ์หรือ บุคคลที่

เกีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูก้ารเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

และการด าเนนิใดๆ ก็ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกับการออกเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท 

เงือ่นไขอืน่ ๆ • ขึน้อยูก่ับภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

 
คณุเมธ ีอันดเิรกกลุ ตัวแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถาม ดังนี้ ประเด็นวาระที ่2 ทีด่มูาทัง้หมดนัน้ก็คอืคอนเทนของเงนิกู ้แตไ่มไ่ด ้
พูดถงึวา่ เงนิ 4,000 ลา้น จะกูไ้ปใชจุ้ดประสงคอ์ยา่งไร ขอความชดัเจน เพราะวา่การกูค้รัง้น้ีท าให ้DE ของบรษัิท ขึน้ไปถงึ 5:1 และการออกหุน้
กูเ้ป็นการออกเพื่อระยะเวลาไม่ใช่เงนิทุนหมุนเวียนธรรมดา การใชเ้ม็ดเงนิระยะเวลาน่าจะมีโปรเจคอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า ขอคร่าวๆ ว่า ณ 
ตอนนี้ตลาดหุน้กูไ้ดม้าทราบว่า ถา้บรษัิทไม่ใหญ่มาก การออกยาก ดอกเบีย้ออกไป 7 เปอรเ์ซ็นตก์ว่า ก็อาจเป็นความเสีย่งท าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
ไมท่ราบวา่จรงิๆ แลว้ในใจของผูบ้รหิารเอง เงนิ 4,000 ลา้น มวัีตถปุระสงคอ์ะไร ถงึใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัต ิในสถานการณ์แบบนี้  

 

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบรษัิท ไดช้ีแ้จงว่า ในวาระน้ีเป็นการขอวงเงนิ ส่วนในเรื่องของการใชเ้งนิ ถา้อยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้ง

พจิารณา เราก็ตอ้งพจิารณาอย่างครบถว้น เมือ่เราจะออกหุน้กู ้จ านวนเงนิตอ้งมวีาระชัดเจน  ปรมิาณเท่าไหร่ ขนาดรายการ เราจะชีแ้จงอย่าง

ครบถว้น แตต่อนนี้ทีตั่ง้วงเงนิไว ้มแีผนคดิไวแ้ตอ่ยูใ่นชว่งพจิารณาด าเนนิการ ซึง่อาจจะยังเปิดเผย ณ ทีน้ี่ไมไ่ด ้ 

คุณศุภกจิ งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิอกีว่า การประชมุน้ีเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อขอมต ิการลงทุนในวาระที ่2 

เราไดช้ีแ้จงแลว้ว่าเป็นการลงทุนในเรื่องของ ดจิติอล ทัง้หมดเราลงทุนในกรอบวงเงนิตรงน้ี และเฉพาะเรื่องน้ีเท่านั้น เพราะฉะนัน้จรงิๆแลว้ 

แผนการเปิดตัว แผนการลงทุน เรามชีัดเจน ซึง่เรามตัีวเลข มกีารลงทุนไปแลว้บางส่วน บรษัิทเราเองไม่เคยมปัีญหาเรื่องการลงทุน ทางทมี

ผูบ้รหิารมกีารระมัดระวังในการลงุทนเป็นอยา่งด ี 

 

คณุสมพงษ์ ชติวัฒนานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งผลตอบแทนการลงทนุ คาดวา่ forecast ได ้ผลตอบแทนจะได ้ก าไรสทุธเิทา่ไร 

คณุศภุกจิ งามจติรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ ไดท้ าไวแ้ลว้ แตอ่ยา่งทีเ่รยีนไป มันคุม้คา่ ดจูาก History ตัง้แตเ่ปิดจัดตัง้บรษัิท 

Nature ของบรษัิท เราเป็นคน Conservative และผมพูดเสมอวา่บรษัิทเราอยูไ่ดด้ว้ยก าไร  

คณุสมพงษ์ ชติวัฒนานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองสอบถาม เมือ่ประมาณ Q2 หรอื Q3 จะมกีารเปิดตัว Partner แตพ่อสิน้ปีก็ไมม่กีารเปิดตัวก็เลย

อยากสอบถามวา่ยังอยูห่รอืพับไปแลว้  

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรอืง ประธานกรรมการบรษัิท  ชีแ้จงว่าการประชมุครัง้น้ีเป็นขออนุมัตกิรอบวงเงนิหุน้กู ้ถา้จะใชจ้ะตอ้งมา Present อกีครัง้แต่

ถา้จะเล่าใหฟั้งสามารถเล่าได ้แต่ทุกอย่างไม่สามารถพูดได ้ถา้ Business model ยังไม่ชัดเจน สมมตวิ่าถา้ Partner ยังไม่จับมอืกันจะยังไม่

สามารถเปิดเผยได ้
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คณุสมพงษ์ ชติวัฒนานนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ออกหุน้กูไ้ดเ้งนิมา ใชเ้วลาในการท าและรับรูร้ายไดเ้มือ่ไร 

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบรษัิท ชีแ้จงว่า การลงทุนทุกอย่าง เรามีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีคณะกรรมการบรหิาร  

มคีณะกรรมการตรวจสอบ ทุกอย่างตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบ ตอ้งจ ากัดเรื่องความเสีย่ง เพราะว่าเงนิของผูถ้อืหุน้มันส าคัญ เพราะฉะนัน้การ

กระท าทุกอย่างจะพิจารณาดว้ยความรอบคอบ หลังจากที่เราพิจารณาและท า Business Model ชัดเจน ทางบริษัทจะ Roadshow และจะ 

Present ทกุอยา่งใหเ้ห็นและตอบทกุขอ้ซกัถาม  

ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิอกีหรอืไม ่
- ไมม่ผูีใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไมเ่กนิ 4,000,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 
รับรองดว้ยคะแนนเสยีง       273,607,678 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100                                                       
ไมร่ับรองดว้ยคะแนนเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0                                                          
งดออกเสยีงลงคะแนน   0 เสยีง  
บัตรเสยี    0 เสยีง  

 
ในวาระนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 3 ราย 

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 273,607,678 หุน้ 

 

วาระที ่3  พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่วตัถุประสงค ์อกี 14 ขอ้ และแกไ้ขเพิม่เตมิบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์ลกัของบรษิทั 

ประธานฯ ขอเสนอใหท้ีป่ระชมุเพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเพิม่วัตถุประสงคอ์กี 14 ขอ้ และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคข์องบรษัิท โดยมรีายละเอยีดวัตถปุระสงคท์ีเ่พิม่ ดังนี้ 

ขอ้ 30. ประกอบธรุกจิเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซ ีศนูยซ์ือ้ขายโทเคนดจิทิัล นายหนา้ซือ้ขายโทเคน ดจิทิัล ผูค้า้ครปิโทเคอร์

เรนซ ีผูค้า้ซือ้ขายโทเคนดจิทิัล เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแกผู่ป้ระกอบการธุรกจิหรอืบคุคลทั่วไปเกีย่วกับครปิโทเคอร์

เรนซ ีและโทเคนดจิทิัล ใหบ้รกิารแลกเปลีย่นเงนิสกุลดจิทิัลหรอืขายเงนิสกุลดจิทิัล ลงทุนในสนิทรัพยด์จิทิัลรวมถงึแตไ่ม่

จ ากัด เพียงการขุด ซือ้ขาย แลกเปลีย่น สนิทรัพยด์จิทิัล รวมถงึการลงทุนหรือใหบ้รกิารดา้นอืน่ๆ เกีย่วกับธุรกรรมครปิโท

เคอร์เรนซ ีและโทเคนดจิทิัล (เมื่อไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งแลว้ กรณีที่เป็นกจิกรรมที่ตอ้งไดร้ับอนุญาต) 

ใหบ้รกิารเก็บขอ้มลู ประมวลผล ตรวจสอบ และยนืยันขอ้มลูบนระบบโครงขา่ยกระจายศนูยก์ลางของการท ารายการธรุกรรม

อเิล็กทรอนิกสแ์บบ บล็อกเชน และด าเนินการคน้ควา้ วจัิย พัฒนา และรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับกจิการทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มความรู ้ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในดา้นวิชาการและ

เทคโนโลยแีละด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับ เมตา้เวริส์ หรอืการลงทนุใดๆ ทีเ่กีย่วกับเมตา้เวริส์ 

ขอ้ 31. ประกอบกจิการบรกิารท าคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก แอนเิมชัน่และเทคนคิพเิศษ 
ขอ้ 32. ประกอบกจิการขายโปรแกรมและซอฟตแ์วรส์ าหรับธรุกจิทกุประเภท  
ขอ้ 33. ประกอบกจิการจัดท าโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามวัตถปุระสงคข์องผูใ้ช ้ 
ขอ้ 34. ประกอบกจิการบรกิารสรา้งโปรแกรมและวางระบบทีม่ปีระสทิธภิาพทางคอมพวิเตอรส์ าหรับ เครอืขา่ยทางอนิเตอรเ์น็ต 
ขอ้ 35. ประกอบกจิการใหค้ าปรกึษาทางดา้นโปรแกรมและซอฟตแ์วรส์ าหรับธรุกจิทกุประเภท 
ขอ้ 36. ประกอบกจิการพัฒนาเกมออนไลน์ ออฟไลน์และซอฟตแ์วรเ์กมส าเรจ็รูป 
ขอ้ 37. ประกอบกจิการดแูลสทิธใินการผลติซ ้าซอฟตแ์วรส์ าเร็จรูป เพือ่จ าหน่ายหรอืเผยแพร ่
ขอ้ 38. ประกอบกจิการบรกิารดา้นความบันเทงิออนไลน์ ออฟไลน์และโฆษณาส าหรับธรุกจิทกุประเภท 
ขอ้ 39. ประกอบกจิการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธรุกจิทกุประเภท 
ขอ้ 40. ประกอบกจิการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ 
ขอ้ 41. ประกอบกจิการน าเขา้และจ าหน่ายเกมส ์เครือ่งเกมส ์และอปุกรณ์ทกุชนดิ 
ขอ้ 42. ประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายเกมและของเลน่อืน่ๆ เชน่ โมเดลสะสม  
ขอ้ 43. ประกอบกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารจัดการธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใตวั้ตถปุระสงคข์องบรษัิท  

 
ประธานฯ สอบถามเพิม่เตมิวา่ มผูีใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

- ไมม่ผูีใ้ดซกัถาม 

ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 14 ขอ้ และแกไ้ขเพิ่มเติมบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคห์ลักของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 
 

รับรองดว้ยคะแนนเสยีง       273,607,678 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100                                                       
ไมร่ับรองดว้ยคะแนนเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0                                                          
งดออกเสยีงลงคะแนน   0 เสยีง  
บัตรเสยี    0 เสยีง  

 
ในวาระนี้ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่  

รวมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 273,607,678 หุน้ 
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วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
 

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

2544) ก าหนดไวว้่าผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอีกได ้บรษัิทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทีป่ระสงค์จะเสนอใหท้ี่ประชมุ

พจิารณา เรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี้ 

 
ไมท่ราบวา่ม ีผูถ้อืหุน้ทา่นใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา เรือ่งอืน่ๆ หรอืไม ่ 

 
ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความคดิเห็น ประธานในทีป่ระชมุไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีส่ละเวลามาร่วมประชมุ รวมถงึ

ขอ้เสนอแนะ ซึง่บรษัิทฯจะรับไปพจิารณาในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯตอ่ไป และกลา่วปิดการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 

 

ปิดประชมุ เวลา 10.41 น. 

 

 

        นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง 

    ประธานทีป่ระชมุ 

 

นางสาวธนดิา  เกรยีงพานชิ 

       เลขานุการบรษัิท  

    (ผูบั้นทกึการประชมุ) 

 

หมายเหต ุ  เน่ืองจากระหวา่งการประชมุไดม้ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ หรอื กลับกอ่น ดังนัน้จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ย

ตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจงึอาจมจี านวนทีไ่มเ่ทา่กันในแตล่ะวาระ 
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1. กรรมการทีจ่ะครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

คณุวุฒทิางการศกึษา :     
• ปรญิญาโทหลักสตูร ผูบ้รหิาร (Mini MBA)  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาโทการตลาด มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
• ปรญิญาตรบัีญช ีมหาวทิยาลัยเกรกิ 
• หลักสตูรวทิยาการการจัดการส าหรับนักบรหิารระดับสงู (วบส.)  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016 

 

ประสบการณท์ างาน :  
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบัน         กรรมการบรหิาร สายงานบัญชแีละการเงนิ บรษัิท รเีทล บซิเินส โซลชูัน่ส ์จ ากัด 
2555 – 2562             เลขานุการบรษัิท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
   บรษัิท เอส.พ.ีซ ีพรเีซยีส เมททอล จ ากัด 
2546 – 2555             เลขานุการบรษัิท / ผูจั้ดการส านักตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
   บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2543 – 2546             เลขานุการ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ากัด (มหาชน) 
2541 – 2443             ผูช้ว่ยผูจั้ดการส านักตรวจสอบภายใน บรษัิท สหยเูนีย่น จ ากัด (มหาชน) 
2536 – 2541             ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน / Compliance บรษัิท หลักทรัพย ์ยเูนี่ยน จ ากัด 
2534 – 2536             หัวหนา้บัญชตีน้ทนุโรงงาน บรษัิท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ ากัด (มหาชน) 
2532 – 2534             หัวหนา้สายงานตรวจสอบภายใน  บรษัิท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• กรรมการอสิระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

• กรรมการบรหิาร สายงานบัญชแีละการเงนิ บรษัิท รเีทล บซิเินส โซลชูัน่ส ์จ ากัด 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั ( ณ วนัที ่11 มกราคม 2565 )  

• ไมม่ ี 

 

กรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้มกีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรอื มสีภาพเป็นเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั  

• ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดังกลา่ว 

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 ครัง้ 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

นางเอมอร โชตยิะปุตตะ 
อาย ุ: 56 ปี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการอสิระ  
วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 9 ตลุาคม 2558 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 7 ปี 
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2. กรรมการทีจ่ะครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 
คณุวุฒทิางการศกึษา :   

• ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยสยาม 
• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016 
• หลักสตูร ULTRA INFLUENCER  

 

ประสบการณท์ างาน :  
2564 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท ซกิา้ เอฟซ ีจ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการฝ่าย Demand 
                                 บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)  
2555 – ปัจจุบัน  ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
2550 – 2554  การตลาด บรษัิท เคแอลเอส อเิลคทรคิ จ ากัด 
2548 – 2553  การตลาด บรษัิท เอสดับบลวิ อนิเตอรเ์น็ท จ ากัด 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

• ไมม่ ี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 

• กรรมการ บรษัิท ซกิา้ เอฟซ ีจ ากัด  

 

การถอืหุน้ในบรษิทั ( ณ วนัที ่11 มกราคม 2565 )  

• 31,433 หุน้ 

 

กรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้มกีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรอื มสีภาพเป็นเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั  

• ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดังกลา่ว 

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 ครัง้ 

 

 

นางมณฑา ทสัฐาน  
อาย ุ: 43 ปี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอเพือ่รบัการเลอืกต ัง้ : กรรมการ  
วนัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ : 9 ตลุาคม 2558 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 7 ปี 
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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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ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

 
 
 
      
     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 
• ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ  
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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 2565 ของบริษัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทจะเปิดรับ

ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 13.00 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 2565 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่างนอ้ย
ครึง่ชัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้ันเวลาเริม่ 
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3. กำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มประชุม 
 

บรษัิทจะเริม่รับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ก่อนเริม่การประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป   
วันศุกร ์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนยก์ารคา้เดอะไบรท ์พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าขา้ม  
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 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 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 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150   

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี  ดังน้ี 

 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565 

 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2564 

  -วาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารลงมต-ิ 

 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่4 พจิารณารบัทราบจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

-วาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารลงมต-ิ 

 

 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและงดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัการด าเนนิงานประจ าปี 2564 

 

   (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 

         ชือ่กรรมการ นางเอมอร โชตยิะปุตตะ  

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

          ชือ่กรรมการ นางมณฑา ทสัฐาน 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

 

 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

   (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 

8.1 แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

8.2 อนุมตัคิา่สอบบญัช ี

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 

  วาระที ่9 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 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

       

 

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

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

       

 

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

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

 
หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

ตามแนบ 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)   ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

วันศุก ร์  ที่  8  เมษายน  2565  เ วลา  14 .00  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........................................................รหัสไปรษณยี.์..................................... 

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 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้  ดังนี้ 

 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

 
 วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี ส าหรบัปี 2564 

  -วาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารลงมต-ิ 

 
 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

         เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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 วาระที ่4 พจิารณารบัทราบจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

-วาระเพือ่ทราบ ไมม่กีารลงมต-ิ 

 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและงดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัการด าเนนิงานประจ าปี 2564 

 

   (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 

         ชือ่กรรมการ นางเอมอร โชตยิะปุตตะ  

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

          ชือ่กรรมการ นางมณฑา ทสัฐาน 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

   (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

 

8.1 แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

8.2 อนุมตัคิา่สอบบญัช ี

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 

    วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือ

ลงมตใินเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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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 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)   ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 วันศกุร ์

ที่  8  เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Ballroom ศูนย์การคา้เดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่  15/9 ถนนพระรามที่  2 แขวงท่าขา้ม  

เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 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  ........................................................................................................................................... 

 (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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มาตรการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ 

 

 ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน ตามวธิกีารทีป่รากฏตามสิง่ที่

แนบมาดว้ย 9 ในหนังสือเชญิประชุม (สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ www.ziga.co.th)  (แนะน าใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ

ลว่งหนา้)  

 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะและหลักฐานมาทีบ่รษัิทฯ กอ่นวันที ่25 มนีาคม 2565 

 

2. ชอ่งทางการสง่ค าถามลว่งหนา้ 

 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระการประชมุไดเ้ป็นการลว่งหนา้ ซึง่บรษัิทฯจะบันทกึ

ค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ  และเผยแพร่รายงานการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ผ่านชอ่งทางดังนี้ 

2.1 สง่มาพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ  

  แผนกนักลงทนุสัมพันธ ์

บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที ่999/9,10,11 หมู ่9  

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์ 

จ.สมทุรปราการ 10290  

 2.2 อเีมล ์: ir@ziga.co.th 

 

3. กรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

 บรษัิทฯขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ปฏิบัตติามแนวทางการด าเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯอย่างเคร่งครัด  

เพือ่ป้องกันและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

 3.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 ก่อนการเขา้ร่วมประชุม

ตามที่ไดแ้นบมาพรอ้มกันนี้ก่อนการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวัตกิารเดนิทางของท่าน  

อาจถอืเป็นความผดิตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 

 3.2 บรษัิทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผูถ้ือหุน้ในพื้นที่ประชุม โดยจัดเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ในจุดต่างๆ  

คอืจุดคัดกรอง จุดลงทะเบยีน และจุดทีน่ั่งประชมุ  

 3.3 ผูถ้อืหุน้ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และตอ้งผ่านการคัดกรองกอ่นการเขา้บรเิวณหรอืสถานที่

จัดประชมุ โดยบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่ใหเ้ขา้บรเิวณพื้นทีป่ระชุมส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ผ่านการคัดกรองหรอืไม่ท าแบบคัดกรอง

โรคไวรัสโคโรนา 19 อยา่งไรก็ตามผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

 3.4 ผูถ้อืหุน้ทีผ่่านการคัดกรองตอ้งสวมหนา้กากอนามัยของตนเองตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
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