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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
ณ ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีผูถ้ ือหุน้ จานวน 23,352 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ 612,945,865 หุน้ (ตาม
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์ร่วมเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกคะแนนเสียง ณ วัน กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม วันที่
15 มีนาคม 2565) ในการประชุมครัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจานวน 17
ราย รวมทัง้ สิน้ 35 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 269,983,155 คิดเป็ นร้อยละ 44.0468% ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 27
คุณนภัส ธีรดิษฐากุล พิธีกร ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผูส้ อบบัญชีซ่ึงเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
กรรมการบริษัทฯ มีจานวน 6 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจานวน 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทงั้ หมด 6 ท่านดังต่อไปนี ้
1. คุณไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณพลรชฏ เปี ยถนอม

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล

3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมและกากับดูแล

6. คุณมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการฝ่ าย Demand

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครัง้ นีค้ ิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณฐิ ติพร เขียวยวง

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูส้ อบบัญชีท่เี ข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล

จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
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นอกจากนีข้ อแนะนา ตัวแทนจากสมาคม ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
1. คุณณัฐจารี เจริญจิตมั่น
จากนั้นคุณคุณนภัส ธีรดิษฐากุล ได้ชีแ้ จงให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงขัน้ ตอนการประชุม วิธี การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯได้ทาการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนีแ้ ก่ท่านผูถ้ ือหุน้ 3 ทาง
ดังนี ้
1. บริษัทฯได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณีย ์
2. บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คุณนภัส ธีรดิษฐากุล ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุม
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
พิธีกรได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระมีดงั นี ้
1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลประกอบวาระ
และจะเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนัน้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม
หรือแสดงความเห็น สามารถแสกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อใช้สาหรับส่งคาถามในวาระต่างๆ หากคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ
ขอให้ยกคาถามไว้ในวาระอื่นๆ และขอความกรุณาผูถ้ ือหุน้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อที่จะ
ลงในรายงานการประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ของตนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณี ของคัสโตเดียน ผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสาหรับผูท้ ่ีได้รบั มอบ
ฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ทาการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ บั มอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุ
ไว้ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีต่อไปนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
2) ผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ ที่ได้รบั การมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ผี มู้ อบฉันทะ ให้สิทธิ์ผรู้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้ อบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผูม้ อบฉันทะ
ประสงค์
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3. คะแนนเสียงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมี
การแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครัง้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. สาหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ต เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนับ
คะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีท่ที ่านลงคะแนนเป็ น “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” เท่านัน้
5. ทัง้ นี ้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย เช่น การทาเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทา
เครื่องหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทาเครื่องหมาย
ใดๆในบัตรเลย เป็ นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูก นับเสมือนเป็ น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการ
ลงคะแนนเสียงเท่านัน้
6. หากท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่จี ะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หากประสงค์ท่จี ะลงคะแนน
เสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต์ช่ือให้กบั เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย
เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทาการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนน จะเป็ นผลการนับคะแนนรวม จากผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง ผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั สิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และ
รวมถึ งกรณี ท่ี ผู้ม อบฉั น ทะระบุ ค ะแนนไว้ล่ ว งหน้า และส่ งบัต รลงคะแนนผ่ า นผู้รับ มอบฉัน ทะ และเพื่ อ เป็ น การ
แสดงออกถึงความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คุณนภัส ธีรดิษฐา
กุล ได้กล่าวเชิญตัวแทนผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมี คุณยุทธพงษ์ วรตันติกุล ทาหน้าที่เป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครัง้ นี ้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทัง้ หมดเมื่อ
เสร็จสิน้ การประชุม
พิธีกรได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ สาหรับเงื่อนไขในการอนุมตั ิมติในแต่ละวาระมีดงั นี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ทัง้ 5 วาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2564
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ทัง้ 2 วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียง
ตามข้อบังคับบริษั ทฯ ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ
คุณไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณ ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่ม ประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม
2565 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31มกราคม
2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย 269,880,055 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0

เสียง

บัตรเสีย

เสียง

0

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 31 ราย รวม 269,880,055 หุน้
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2564
ประธานเชิญ คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายงานกิจการ ปี 2564
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุม
สาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี ้
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ภาพรวมการดาเนินงานในปี 2564 ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม บริษัทฯได้ดาเนินการ
สร้างแบรนด์เพื่อใกล้ชิดกับลูกค้าและให้ความสาคัญกับการเจาะตลาด niche market อาทิกลุ่มโรงเรือนเกษตรพืช เศรษฐกิจ
กัญชา กัญชง บริษัทฯมีโครงสร้างรายได้เติบโตทัง้ ในกลุ่มผูใ้ ช้งานทั่วไปและกลุ่มโครงการขนาดใหญ่สาหรับการใช้งานท่อร้อย
สายไฟ และสะท้อนในอัตรากาไรที่เพิ่มขึน้ ของบริษัทฯในการทาการตลาดลูกค้ากลุ่ม niche market และเพิ่มสินค้าในกลุ่ม
ลูกค้าเดิม
โครงสร้างธุรกิจขอบริษัทฯ คือ ท่อเหล็ก pre zinc ซึ่งเป็ นท่อเหล็กที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ คือ ตัวแทนจาหน่าย ร้านค้า
ปลีก modern trade ซึ่งจะเป็ นกลุ่มท่อเหล็กสาหรับการใช้งานทั่วไปซึ่งเป็ นท่อเหล็กนวัตกรรมที่เข้ามาทดแทนเหล็กดา วาง
ตาแหน่งสินค้าเป็ นสินค้าทดแทน (replacement) และ ไม่ตอ้ งทาสีกันสนิม และเรายังมีสินค้าเกี่ยวเนื่องในกลุ่ม non steel ซึ่ง
บริษัทฯมีการวางแผน การเชื่อมต่อกับลูกค้าเพื่อสร้างแบรนด์ Ziga ให้เป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ โดยมีสินค้าอาทิ สีทาเหล็กกัลป์ วาไนซ์
ปลั๊กไฟ ลวดเชื่อมเหล็กกัลป์ วาไนซ์ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ยังมีสินค้าท่อร้อยสายไฟที่เป็ นธุรกิจดัง้ เดิมของบริษัทฯที่อยู่ในธุรกิจด้านไฟฟ้าและเป็ นสินค้ามาตรฐาน
ส่งออก ซึ่งได้รบั ความไว้วางใจในโครงการที่สาคัญของประเทศไทย ลูกค้าเราอาทิ land and house , Sansiri , AP และกลุ่ม
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นามากมาย ซึ่งโดยมากจะใช้ในกลุ่มอาคารสูง และนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเป็ นต้น
ดังนัน้ ช่องทางการจัดจาหน่ายของเราจึงครอบคลุมตัง้ แต่ wholesellers , retail outlet, modern trade และช่องทาง
social networks.
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพืน้ ฐานธุรกิจคือท่อร้อยสายไฟมาตรฐานส่ งออกซึ่งได้รบั รางวัลและได้รบั ความ
ไว้วางใจจาก developers ชั้นนาของประเทศไทยและความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรให้เพิ่มมูลค่าเพื่อเชื่อมต่อกับโลก
ดิจิทัล บริษัทฯลงทุนในธุรกิจเหมืองบิทคอยน์ และวางแผนพัฒนาเพิ่มมูลค่า Digital Asset ดังกล่าวและมุ่งเข้าสู่ธุรกิจด้า น
เทคโนโลยี
บริษัทฯมีพฒ
ั นาการที่สาคัญในปี 2564 ที่ผ่านมาดังนี ้
บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท ซิก้า เอฟซี จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ น 369,900,000 บาท นอกจากนัน้ บริษัทฯยังได้รบั คัดเลือกเป็ นหนึ่งในบริษัทฯที่โดด
เด่ น ด้านสิ่ งแวดล้อ ม สังคม และธรรมาภิ บ าล หรือ หนึ่ งใน ESG emerging list จากสถาบัน ไทยพัฒ น์ และ รางวัล Best
investor relationship จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนีบ้ ริษัทฯยังดาเนินนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตและ
คอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องและในวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รบั รองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความ
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เติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯเองมีนโยบายพัฒนาการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ไปสู่ความ
ยั่ง ยื น (Sustainability) ด้ว ยหลั ก การ Environmental, Social and Governance หรื อ ESG โดยรัก ษาสมดุ ล ในเรื่ อ งของ
เศรษฐกิจด้วย
และในปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯได้ขบั เคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม ด้วยอัตราเร่ง เข้าสู่ธุรกิจ เทคโนโลยี คือ บริษัทฯได้เริ่มเข้าสู่
ธุรกิจ เหมืองบิทคอยน์ ในปี 2564 ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้ เปิ ดบริษัทฯย่อย คือ บริษัท วิ
สเดนกรุ๊ป จากัด และ บริษัท เมอร์ลินตัน้ อินโนเวชั่น จากัด เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
และมุ่งสู่ธุรกิจเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี บริษัทฯก็ได้มีความตระหนักในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯได้รบั รายงานจาก
Environment monitor report สาหรับเหมืองบิท คอยน์ท่ีติดตัง้ แล้วเสร็จที่ตึก ziga FC ถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีการประเมินโดย
บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จากัด นอกจากนั้นเรายังมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้านวัตกรรมจากบริษัท เจริญชัย หม้อแปลง
ไฟฟ้ า ซึ่งมี นวัตกรรมด้าน solution & IOT ช่วยแก้ปัญ หา Renewable Energy หรือพลัง งานหมุนเวียนซึ่งได้รบั รางวัลจาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อลดเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า สาหรับผลการดาเนินงานมีรายละเอียดดังนี ้

Page 6 of 15

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

Page 7 of 15

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

ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่ามีคาถามสาหรับผลการดาเนินงานหรือไม่
ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม เรือ่ งการบันทึกรายรับและค่าใช้จ่ายสาหรับเหมืองบิทคอยน์ รวมทัง้ ค่าเสื่อมราคาจากการเช่าเหมือง
บิทคอยน์
คุณฐิ ติพร เขียวยวง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า
การทาสัญญาเช่าแรงขุดเหมืองบิทคอยน์ เริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เริ่มขุดบิทคอยน์ในเหมืองดังกล่าว ใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
โดยบันทึกเป็ นสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั และรายได้จากการขุดเหรียญบิทคอยน์ โดยแปลงมูลค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้
ราคา ณ วันสิน้ งวดนัน้ ๆ อ้างอิงจากเว็บไซค์ Bitkub
และบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในงบกาไรขาดทุน และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรง โดย บริษัท ซิกา้ เอฟซี
จากัด เป็ นผูป้ ระกอบกิจการขุดเหมืองบิทคอยน์
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดย
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2564 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ จัดส่งให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธั นวาคม
2564
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ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย 269,880,055 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 31 ราย รวม 269,880,055 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ด้วยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 ได้มีการอนุมัติการจ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมตามงบ
การเงิ น สาหรับ ผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ตั้ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2564 สิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น
จานวน 497,193,400 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 64,635,142 บาท (หกสิบสี่ลา้ นหก
แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) และ บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
เนื่องจากวาระที่ 4 นี ้ เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท ได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขนั้ ต่า จานวน 6,890,000 บาท
และสาหรับการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 นั้น ทางบริษั ท ได้มีการจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติท่ี ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 31.65 ของกาไรสุทธิ จึงไม่มีการจ่ายปั นผล
เพิ่มเติม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล
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ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย 269,880,055 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 31 ราย รวม 269,880,055 หุน้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั การเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
สาหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ มีจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการอิสระ

2. นางมณฑา ทัสฐาน

กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้านต่างๆ
โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า กรรมการที่ ค รบก าหนดออกจากต าแหน่ ง ตามวาระทั้ง 2 ท่ า น ดัง กล่ า วล้ว นแต่
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ท่ี
ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับ เข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สาหรับวาระที่ 6 นีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอเรียนให้
ท่ า นผู้ถื อ หุ้ น ทราบว่ า ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี ้ ผู้ถื อ หุ้ น สามารถลงคะแนนได้ทุ ก ท่ า น และเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ
ธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามที่ปรากฏในสไลด์ท่ีได้จดั ฉายให้แก่ผถู้ ือหุน้
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พิธีกรสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผใู้ ดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
-

ไม่มีผใู้ ดซักถาม

จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ป ระชุ ม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางเอมอร โชติยะปุตตะ และ นางมณฑา ทัสฐาน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็ น
กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
เห็นด้วย

269,969,255

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีไ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 33 ราย รวม 269,962,255 หุน้
วาระที่ 6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการบริษัท
เห็นด้วย

269,977,255

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 34 ราย รวม 269,977,255 หุน้
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ตามข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้อ 14 ก าหนดให้ ก รรมการมี สิ ท ธิ ได้รับ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป แบบของเงิ น รางวั ล
เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัสหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคั บหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา
กาหนด โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณา
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ ยังได้กาหนดให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งใน
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บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อย จึ งเห็ นควรนาเสนอให้ท่ีป ระชุม ผู้ถื อหุ้นพิ จ ารณาอนุมั ติ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 เป็ น จานวนเงินทั้งสิน้ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์บนหน้าจอ
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย 269,983,155 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 35 ราย รวม 269,983,155 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
บริษัทฯ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2565
ดังนี ้
(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ

(2) นายเสถียร วงศ์สนันท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ

(3) นายวิชยั รุจิตานนท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ

(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ

(5) นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445
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เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2565 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสาหรับ ปี 2565 เป็ น
จานวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท / บริษัทย่อย/ ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผใู้ ดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผใู้ ดซักถาม
จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน
มติที่ป ระชุ ม ที่ประชุมมี มติเป็ นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติแ ต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี
ประจาปี 2565
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย 269,983,155 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 35 ราย รวม 269,983,155 หุน้
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2544) กาหนดไว้ว่าผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้ พื่อเปิ ดโอกาสให้แก่ผู้
ถือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี ้
ไม่ทราบว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่
หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ทางบริษัทจะขอแนะนาบริษัทย่อย
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ขอเรียนเชิญคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ CEO แนะนาบริษัทย่อย บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จากัด ซึ่งจะเป็ นบริษัทเทคโนโลยี
นาร่อง ในการ transform ธุรกิจเข้าสู่ โหมด เทคโนโลยี เริ่มต้นด้วย เหมือง บิทคอยน์ และ ต่อยอดในธุรกิจ Fintech เพื่อขยาย
ภาพชัด ของธุรกิจ อนาคต ของ ziga innovation ที่จะเพิ่ ม มูลค่าของ Digital Asset เหมือ ง Bitcoin บริษั ท ซิก้า อิน โนเวชั่น
จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ถือหุน้ เป็ นสัดส่วน 69.99% และมี คุณ พิศาล อึงชุมโชค เป็ น CEO ของบริษัทย่อย คุณ พิศาล อึงชุม
โชค เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษัท LIVEUP Venture มีบริษัทลูกภายใต้การกากับดูแลของ LIVEUP Venture มีบริษัทในเครือ 4 แห่ง ได้แก่
สาขาทัง้ ในและต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และฮ่องกง
1. บริษัท TECHHEAD เป็ นบริษัทพัฒ นาและออกแบบซอฟท์แวร์ทั้ง Website และ Mobile Application และ รับงานด้านที่
ปรึกษาด้าน AI, Big Data, ระบบ Cloud, ระบบ Blockchain, Internet Of Thing
โดยปั จจุบนั มี platform ที่มีบริษัทใหญ่ใช้อยู่ จานวนมาก เช่นระบบหลังบ้านของหน้าร้านบริหารงานซ่อม Apple (iCare)
2. บริษั ท QUANTERA เป็ น บริษั ท ที่ ท าธุ ร กิ จ Financial Data Analysis, Predictive Analysis, Fund Management, Data
Processing โดยปั จจุบนั ตัวบริษัท ได้มีการให้บริการ Robot และ เช่าใช้ quant model
3. บริษัท TWOSIS& CO ทาธุรกิจป้ายโฆษณา Billboard Outdoor ปั จจุบนั พืน้ ที่ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.
4. บริษัท iTACTIC Online ให้บริการ ด้านสื่อ online
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ ในการเพิ่มกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี ้
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด(มหาชน) คือบริษัทฯที่มองหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทันโลกและบริษัทฯเป็ นผูน้ านวัตกรรม
รายแรกของเหล็กที่ไม่ตอ้ งทาสีกนั สนิม และโลกกาลังเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) จึงขยาย
เพิ่มธุรกิจใหม่ ในส่วนของเทคโนยี ซึ่งได้เริ่มดาเนินการเรื่องเหมืองบิทคอยน์ ซึ่งจะเป็ นจิ๊กซอว์ตวั แรกและต่อยอดไปสู่ธุรกิจด้าน
เทคโลยีอื่นๆซึ่งบริษัทฯขอแนะนา บริษัท วิสเดนกรุ๊ป จากัด ซึ่งจะต่อยอดธุรกิจด้านฟิ นเทคเพื่อขยายภาพของบริษัท ซิกา้ อิน
โนเวชั่น จากัด(มหาชน) สู่ความเป็ นเทคโนโลยีมากขึน้ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ แนะนา คุณพิศาล อึงชุมโชค
คุณพิศาล ได้แนะนาธุรกิจ Fintech ที่ต่อยอดเหมืองบิทคอยน์ และเป้าหมายของบริษัทฯที่จะมุ่งสู่การเป็ นที่รูจ้ ักใน
Southeast Asia และประสบการณ์ในการทาเทคโนโลยี blockchain
ไม่ทราบว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เรือ่ งอื่นๆ หรือไม่
ไม่มีผถู้ ื อหุน้ รายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วม
ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดาเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ปิ ดประชุม เวลา 15.35 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
ประธานที่ประชุม
นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
เลขานุการบริษัท
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)
หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม หรือ กลับ ก่อน ดังนัน้ จานวนเสียงของผูถ้ ือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจานวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ
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