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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่8 เมษายน 2565 

ณ ศูนยก์ารค้า เดอะไบรท ์พระราม 2 ห้อง Ballroom 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ จ านวน 23,352 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 612,945,865 หุน้ (ตาม

รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิร่วมเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกคะแนนเสียง ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุม วนัที่ 

15 มีนาคม 2565) ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 17 

ราย รวมทัง้สิน้ 35 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกันทัง้สิน้ 269,983,155 คิดเป็นรอ้ยละ 44.0468% ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯขอ้ที่ 27  

คุณนภัส ธีรดิษฐากุล พิธีกร ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และ ผูส้อบบัญชีซึ่งเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้

กรรมการบรษิัทฯ มีจ านวน 6 ท่าน มีกรรมการเขา้รว่มจ านวน 6 ท่าน กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุมีทัง้หมด 6 ท่านดงัต่อไปนี ้

1. คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง       ประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุพลรชฏ เปียถนอม   กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

     นวตักรรม และก ากบัดแูล 

3. คณุเอมอร  โชติยะปตุตะ  กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุศภุกิจ  งามจิตรเจรญิ  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล และ 

      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

5. คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจรญิ      กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ 

                  กรรมการบรหิารความเส่ียงนวตักรรมและก ากบัดแูล 

6. คณุมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 

 

กรรมการเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

1. คณุฐิติพร  เขียวยวง  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

1. คณุกลุธิดา  ภาสรุกลุ           จาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
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นอกจากนีข้อแนะน า ตวัแทนจากสมาคม ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

       1.    คณุณฐัจารี เจรญิจิตมั่น 

จากนั้นคุณคุณนภัส ธีรดิษฐากุล   ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

และการนบัคะแนนเสียงโดยบริษัทฯไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกับการประชุมในวนันีแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทาง 

ดงันี ้

1. บรษิัทฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย  ์

2. บรษิัทฯไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

3. บรษิัทฯไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

คณุนภสั ธีรดิษฐากลุ ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 

     วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนุมตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระ

และจะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนัน้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม

หรือแสดงความเห็น สามารถแสกนคิวอารโ์ค๊ดเพื่อใชส้ าหรบัส่งค าถามในวาระต่างๆ หากค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระ

ขอใหย้กค าถามไวใ้นวาระอื่นๆ และขอความกรุณาผูถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นามสกลุ ก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น เพื่อที่จะ

ลงในรายงานการประชมุ 

2.  ผูถื้อหุน้หน่ึงท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง ตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไดเ้พียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ 

แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้ กรณีของคัสโตเดียน ผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบ

ฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบกุารลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนน  ตามที่ผูม้อบฉนัทะระบุ

ไว ้และเจา้หนา้ที่ลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณีต่อไปนี ้

    1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

    2) ผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้ที่ไดร้บัการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะ ใหสิ้ทธ์ิผูร้บัมอบฉนัทะ 

ลงคะแนนแทนได ้ในวาระที่ระบุ และเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ัตรคะแนน ในกรณีที่ ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการ

ลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผูม้อบฉันทะ

ประสงค ์
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3.   คะแนนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสือเชิญประชุมแลว้ และจะมี

การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ส าหรบัการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบารโ์คต้ เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนับ

คะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 

“งดออกเสียง” เท่านัน้ 

5. ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การท าเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท า

เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากบับริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเครื่องหมาย

ใดๆในบตัรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสียงของบตัรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และตอ้งใชป้ากกาในการ

ลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 

6.   หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชมุ หากประสงคท์ี่จะลงคะแนน

เสียง ในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นตช์ื่อใหก้บัเจา้หนา้ที่ก่อนออกจากหอ้งประชมุดว้ย 

เพื่อทางบรษิัทฯจะไดท้ าการบนัทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป 

7.  ผลการนบัคะแนน จะถูกประกาศหลงัจากที่ท่านประธานรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในแต่ละวาระ โดยผลการนบั

คะแนน  จะเป็นผลการนบัคะแนนรวม จากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธ์ิใหล้งคะแนนแทน และ

รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการ

แสดงออกถึงความโปรง่ใส  ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง คณุนภสั ธีรดิษฐา

กลุ ไดก้ล่าวเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดยมีคุณยุทธพงษ์ วรตนัติกุล ท าหนา้ที่เป็น

สกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในครัง้นี ้และจะขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมดเมื่อ

เสรจ็สิน้การประชมุ 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงนิปันผล 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ทัง้ 5 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2564 
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วาระที ่4 พิจารณารับทราบจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ทัง้ 2 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียง  

ตามขอ้บังคับบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ  

คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

คุณไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 

บรษิัทฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 

2565 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 31มกราคม 

2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 269,880,055 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย       0           เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง     0           เสียง 

บตัรเสีย           0          เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 1 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั้งสิน้ 31 ราย รวม 269,880,055 หุน้ 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2564 

ประธานเชิญ คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงรายงานกิจการ ปี 2564 

คุณวราลักษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดร้ายงานต่อที่ประชุม

ส าหรบัการด าเนินงานของบรษิัทฯท่ีผ่านมา โดยสรุปดงันี ้
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ภาพรวมการด าเนินงานในปี 2564 ภายใตก้ารขับเคล่ือนธุรกิจและเพิ่มมลูค่าดว้ยนวัตกรรม บริษัทฯไดด้  าเนินการ

สรา้งแบรนดเ์พื่อใกลช้ิดกับลกูคา้และใหค้วามส าคญักับการเจาะตลาด niche market อาทิกลุ่มโรงเรือนเกษตรพืชเศรษฐกิจ

กญัชา กัญชง บรษิัทฯมีโครงสรา้งรายไดเ้ติบโตทัง้ในกลุ่มผูใ้ชง้านทั่วไปและกลุ่มโครงการขนาดใหญ่ส าหรบัการใชง้านท่อรอ้ย

สายไฟ และสะทอ้นในอัตราก าไรที่เพิ่มขึน้ของบริษัทฯในการท าการตลาดลูกคา้กลุ่ม  niche market และเพิ่มสินคา้ในกลุ่ม

ลกูคา้เดิม 

โครงสรา้งธุรกิจขอบรษิัทฯ คือ ท่อเหล็ก pre zinc ซึ่งเป็นท่อเหล็กที่มีกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่ คือ ตวัแทนจ าหน่าย รา้นคา้

ปลีก modern trade ซึ่งจะเป็นกลุ่มท่อเหล็กส าหรบัการใชง้านทั่วไปซึ่งเป็นท่อเหล็กนวัตกรรมที่เขา้มาทดแทนเหล็กด า วาง

ต าแหน่งสินคา้เป็นสินคา้ทดแทน (replacement) และ ไม่ตอ้งทาสีกันสนิม และเรายงัมีสินคา้เก่ียวเนื่องในกลุ่ม non steel ซึ่ง

บรษิัทฯมีการวางแผน การเชื่อมต่อกบัลกูคา้เพื่อสรา้งแบรนด ์Ziga ใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึน้ โดยมีสินคา้อาทิ สีทาเหล็กกัลป์วาไนซ ์

ปลั๊กไฟ ลวดเชื่อมเหล็กกลัป์วาไนซ ์เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ยงัมีสินคา้ท่อรอ้ยสายไฟที่เป็นธุรกจิดัง้เดิมของบริษัทฯที่อยู่ในธุรกิจดา้นไฟฟ้าและเป็นสินคา้มาตรฐาน

ส่งออก ซึ่งไดร้บัความไวว้างใจในโครงการที่ส  าคญัของประเทศไทย ลกูคา้เราอาทิ land and house , Sansiri , AP และกลุ่ม 

หา้งสรรพสินคา้ชัน้น ามากมาย ซึ่งโดยมากจะใชใ้นกลุ่มอาคารสงู และนิคมอตุสาหกรรมโรงพยาบาลเป็นตน้ 

ดงันัน้ช่องทางการจดัจ าหน่ายของเราจึงครอบคลมุตัง้แต่ wholesellers , retail outlet, modern trade และช่องทาง 

social networks. 

ดว้ยความเชี่ยวชาญดา้นไฟฟ้าและพืน้ฐานธุรกิจคือท่อรอ้ยสายไฟมาตรฐานส่งออกซึ่งไดร้บัรางวลัและไดร้บัความ

ไวว้างใจจาก developers ชั้นน าของประเทศไทยและความมุ่งมั่นในการบริหารทรพัยากรใหเ้พิ่มมูลค่าเพื่อเชื่อมต่อกับโลก

ดิจิทัล บริษัทฯลงทุนในธุรกิจเหมืองบิทคอยน์ และวางแผนพัฒนาเพิ่มมูลค่า Digital Asset ดังกล่าวและมุ่งเขา้สู่ธุรกิจดา้น

เทคโนโลยี 

บรษิัทฯมีพฒันาการท่ีส าคญัในปี 2564 ที่ผ่านมาดงันี ้

บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท ซิก้า เอฟซี จ ากัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน 

บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็น 369,900,000 บาท นอกจากนัน้บรษิัทฯยงัไดร้บัคดัเลือกเป็นหน่ึงในบริษัทฯที่โดด

เด่น ด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ หนึ่งใน ESG emerging list จากสถาบันไทยพัฒน์ และ รางวัล Best 

investor relationship จาก ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนอกจากนีบ้ริษัทฯยังด าเนินนโยบายเรื่องการต่อตา้นทุจริตและ

คอรปัชั่นอย่างต่อเนื่องและในวนัที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาบรษิัทฯไดร้บัรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจรติ โดยบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในดา้นการบริหารงานดว้ยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อสรา้งความ
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เติบโตอย่างยั่งยืนใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯเองมีนโยบายพฒันาการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ไปสู่ความ

ยั่ งยืน (Sustainability) ด้วยหลักการ Environmental, Social and Governance หรือ ESG โดยรักษาสมดุลในเรื่องของ

เศรษฐกิจดว้ย 

และในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯไดข้บัเคล่ือนธุรกิจนวตักรรม ดว้ยอัตราเรง่ เขา้สู่ธุรกิจ เทคโนโลยี คือ บริษัทฯไดเ้ริ่มเขา้สู่

ธุรกิจ เหมืองบิทคอยน ์ในปี 2564 ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได ้เปิดบริษัทฯย่อย คือ บริษัท วิ

สเดนกรุ๊ป จ ากัด และ บริษัท เมอรลิ์นตัน้ อินโนเวชั่น จ ากัด เพื่อสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน ์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยนวตักรรม

และมุ่งสู่ธุรกิจเทคโนโลยี  อย่างไรก็ดี บรษิัทฯก็ไดม้ีความตระหนกัในเรื่องของการดแูลส่ิงแวดลอ้ม  ซึ่งบรษิัทฯไดร้บัรายงานจาก 

Environment monitor report ส าหรบัเหมืองบิทคอยนท์ี่ติดตัง้แลว้เสรจ็ที่ตึก ziga FC ถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีการประเมินโดย 

บริษัท เอ็มเม็กซ ์แอสโซซิเอชั่น จ ากัด นอกจากนั้นเรายงัมีการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้านวัตกรรมจากบริษัท เจริญชัย หมอ้แปลง

ไฟฟ้า ซึ่งมีนวัตกรรมดา้น solution & IOT ช่วยแก้ปัญหา Renewable Energy หรือพลังงานหมุนเวียนซึ่งได้รบัรางวัลจาก

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติเพื่อลดเรื่องการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ส าหรบัผลการด าเนินงานมีรายละเอียดดงันี ้
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ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่ามีค  าถามส าหรบัผลการด าเนินงานหรือไม่ 

ผูถื้อหุน้สอบถาม เรือ่งการบนัทึกรายรบัและค่าใชจ้่ายส าหรบัเหมืองบิทคอยน ์รวมทัง้ค่าเส่ือมราคาจากการเชา่เหมือง

บิทคอยน ์

คณุฐิติพร เขียวยวง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า  

การท าสญัญาเช่าแรงขดุเหมืองบิทคอยน ์เริ่มเมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดเ้ริ่มขดุบิทคอยนใ์นเหมืองดงักล่าว ใน

วนัท่ี 25 ธันวาคม 2564 

โดยบันทึกเป็นสินทรพัยส์กุลเงินดิจิทลั และรายไดจ้ากการขุดเหรียญบิทคอยน ์โดยแปลงมลูค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

ราคา ณ วนัสิน้งวดนัน้ๆ อา้งอิงจากเว็บไซค ์Bitkub 

และบนัทึกค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในงบก าไรขาดทนุ และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายดว้ยวิธีเสน้ตรง โดย บรษิัท ซิกา้เอฟซี 

จ ากดั เป็นผูป้ระกอบกิจการขดุเหมืองบิทคอยน ์

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี ส าหรบัปี 2564 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชีของบรษิัทท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ และเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดย

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564ที่แสดงไวใ้นแบบ 56 -1 One Report 2564 ไดผ่้านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญ

ประชมุ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564  
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ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 269,880,055 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย        0         เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง      0          เสียง 

บตัรเสีย             0         เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 31 ราย รวม 269,880,055 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณารับทราบจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ดว้ยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 ไดม้ีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมตามงบ

การเงินส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 สิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

จ านวน 497,193,400 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 64,635,142 บาท (หกสิบส่ีลา้นหก

แสนสามหมื่นหา้พนัหนึ่งรอ้ยสี่สิบสองบาทถว้น) และ บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

เนื่องจากวาระท่ี 4 นี ้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงนิปันผล 

        ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

                ดงันั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท ไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขัน้ต ่า จ านวน 6,890,000 บาท 

และส าหรบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 นั้น ทางบริษัทไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564  ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 31.65 ของก าไรสทุธิ จึงไม่มีการจ่ายปันผล

เพิ่มเติม 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล 
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ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 269,880,055 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย        0         เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง      0          เสียง 

บตัรเสีย             0         เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 31 ราย รวม 269,880,055 หุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

     วาระนีเ้ป็นวาระเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 13 ก าหนดให ้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการพน้จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิัท

ทัง้หมด โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัการเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

ส าหรบัรายนามกรรมการบรษิัท ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ 

2. นางมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการ 

  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในดา้นต่างๆ  

โดยความเหมาะสม ดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่ผ่านมา 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่ 

เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ท่ีจะเสนอใหท้ี่

ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระดังรายนามขา้งตน้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ส าหรบัวาระท่ี 6 นีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของท่านผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนขอเรียนให้

ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ธรรมาภิบาลท่ีดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากหอ้งประชมุชั่วคราว 

รายละเอียดประวตัิโดยสรุปของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้มรีายละเอียดดงัปรากฏในส่ิงที่แนบมาดว้ย 3 ซึ่งไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ และตามที่ปรากฏในสไลดท์ี่ไดจ้ดัฉายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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พิธีกรสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางเอมอร  โชติยะปุตตะ และ นางมณฑา  ทัสฐาน  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

วาระที่ 6.1  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ นางเอมอร  โชติยะปุตตะ เป็น

กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย  269,969,255 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                   0 เสียง  

บตัรเสีย                    0 เสียง  

ในวาระนีไ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 2 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 33 ราย รวม 269,962,255 หุน้ 

วาระที ่6.2  อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา  ทัสฐาน เป็นกรรมการบริษัท 

เหน็ดว้ย  269,977,255 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง                  0 เสียง  

บตัรเสีย                   0 เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 1 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 269,977,255 หุน้ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล  

เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา

ก าหนด โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ของกรรมการที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการพิจารณา

ทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี ้ยงัไดก้ าหนดใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการด ารงต าแหน่งใน
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์

ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่ง

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และตามที่ปรากฏในสไลดบ์นหนา้จอ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทพ์ิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 269,983,155 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย        0         เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง      0          เสียง 

บตัรเสีย             0         เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 35 ราย รวม 269,983,155 หุน้ 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

บริษัทฯ เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 

ดงันี ้

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 3500 หรือ 

(2) นายเสถียร วงศส์นนัท ์               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 3495 หรือ 

(3)  นายวิชยั  รุจิตานนท ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 4054 หรือ 

(4)  นางสาวกลุธิดา  ภาสรุกลุ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ  

(5) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 9445   
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เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบริษัทย่อย ส าหรบัปี 2565 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2565 เป็น

จ านวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการท่ีก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษิัท / บรษิัทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2565 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 269,983,155 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย        0         เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง      0          เสียง 

บตัรเสีย             0         เสียง 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 35 ราย รวม 269,983,155 หุน้ 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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

ที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกได ้บรษิัทฯเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่ 

หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแลว้ ทางบรษิัทจะขอแนะน าบรษิัทย่อย 
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ขอเรียนเชิญคุณศภุกิจ งามจิตรเจรญิ CEO แนะน าบรษิัทย่อย บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งจะเป็นบรษิัทเทคโนโลยี 

น าร่อง ในการ transform ธุรกิจเขา้สู่ โหมด เทคโนโลยี เริ่มตน้ดว้ย เหมือง บิทคอยน ์ และ ต่อยอดในธุรกิจ Fintech เพื่อขยาย

ภาพชัดของธุรกิจอนาคต ของ ziga innovation ที่จะเพิ่มมูลค่าของ Digital Asset เหมือง Bitcoin บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น 

จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนั ถือหุน้เป็นสดัส่วน 69.99% และมี คุณ พิศาล อึงชุมโชค เป็น CEO ของบริษัทย่อย คณุ พิศาล อึงชุม

โชค เป็นผูก้่อตัง้บริษัท LIVEUP Venture มีบรษิัทลกูภายใตก้ารก ากบัดูแลของ LIVEUP Venture มีบรษิัทในเครือ 4 แห่ง ไดแ้ก ่

สาขาทัง้ในและต่างประเทศ  ไดแ้ก่ สิงคโปร ์และฮ่องกง 

1. บริษัท TECHHEAD เป็นบริษัทพัฒนาและออกแบบซอฟทแ์วรท์ั้ง Website และ Mobile Application และ รบังานดา้นที่

ปรกึษาดา้น AI, Big Data, ระบบ Cloud, ระบบ Blockchain, Internet Of Thing 

โดยปัจจบุนั มี platform ที่มีบรษิัทใหญ่ใชอ้ยู่ จ านวนมาก เช่นระบบหลงับา้นของหนา้รา้นบรหิารงานซ่อม Apple (iCare) 

2. บริษัท  QUANTERA เป็นบริษัทที่ท  าธุรกิจ Financial Data Analysis, Predictive Analysis, Fund Management, Data 

Processing โดยปัจจบุนั ตวับรษิัท ไดม้ีการใหบ้รกิาร Robot และ เช่าใช ้quant model 

3. บรษิัท  TWOSIS& CO  ท าธุรกิจป้ายโฆษณา Billboard Outdoor ปัจจบุนัพืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. 

4. บรษิัท iTACTIC Online ใหบ้รกิาร ดา้นส่ือ online 
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ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณุ ศภุกิจ งามจิตรเจรญิ ไดก้ล่าวถึงวิสยัทศัน ์ในการเพิ่มกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยสรุปดงันี ้

บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั(มหาชน) คือบรษิัทฯท่ีมองหานวตักรรมใหม่ๆเพื่อทนัโลกและบรษิัทฯเป็นผูน้  านวตักรรม

รายแรกของเหล็กที่ไม่ตอ้งทาสีกนัสนิม และโลกก าลงัเปล่ียนแปลงในอตัราเรง่ บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) จึงขยาย

เพิ่มธุรกิจใหม่ ในส่วนของเทคโนยี ซึ่งไดเ้ริ่มด าเนินการเรื่องเหมืองบิทคอยน ์ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอวต์วัแรกและต่อยอดไปสู่ธุรกิจดา้น

เทคโลยีอื่นๆซึ่งบริษัทฯขอแนะน า บริษัท วิสเดนกรุ๊ป จ ากัด ซึ่งจะต่อยอดธุรกิจดา้นฟินเทคเพื่อขยายภาพของบริษัท ซิกา้ อิน

โนเวชั่น จ ากดั(มหาชน) สู่ความเป็นเทคโนโลยีมากขึน้ คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ แนะน า คณุพิศาล องึชมุโชค  

คุณพิศาล ไดแ้นะน าธุรกิจ Fintech ที่ต่อยอดเหมืองบิทคอยน ์และเป้าหมายของบริษัทฯที่จะมุ่งสู่การเป็นที่รูจ้ักใน 

Southeast Asia และประสบการณใ์นการท าเทคโนโลยี blockchain 

ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรือ่งอื่นๆ หรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาร่วม

ประชมุ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ซึ่งบรษิัทฯจะรบัไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 

ปิดประชมุ เวลา 15.35 น. 

 

 

        นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง 

    ประธานท่ีประชมุ 

นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช 

       เลขานกุารบรษิัท  

    (ผูบ้นัทึกการประชมุ) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากระหว่างการประชมุไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม หรือ กลบัก่อน ดงันัน้จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นที่เขา้

รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะจึงอาจมีจ านวนที่ไม่เท่ากนัในแต่ละวาระ 


