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ที่ ZIGA 002/2564 

29 มกราคม 2564 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การจ าหน่ายหุ้นสามัญที่ซื ้อคืนภายใต้โครงการซื ้อหุ้นคืนของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน  

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท และก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)  
 2. แบบรายงานการเปิดเผยการจ าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืน (แบบ TS-7) 

3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
4. รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (ZIGA-W1) 
5. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ไดม้ีมติ

เก่ียวกบัการอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี ้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี 
รบัอนญุาตแลว้ 

2. มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลประกอบการปี 2563 จ านวน บาท 117,706,970 บาท เพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อัตรา 0.161 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 80,048,137.40 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวันที่ 5
มีนาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัเงินปัน
ผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
ดงัต่อไปนี ้

(1)  นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง  กรรมการอิสระ 
(2) นายศภุกจิ   งามจิตรเจรญิ      กรรมการ 
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4. มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท ส าหรบัปี 2564 โดยใหจ้่ายในรูปของเบีย้
ประชมุ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม ประธาน กรรมการ 
1.ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 15,500 บาท/คน/ครัง้ 13,000 บาท/คน/ครัง้ 
2.ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท/คน/ครัง้ 11,000 บาท/คน/ครัง้ 
3.ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 บาท/คน/ครัง้ 5,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

   หมายเหต ุ: 1) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 

5. มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
พรอ้มทั้งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามแบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) 

6. มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 4054 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาท 
ต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

7.    มีมติอนมุตัิที่จะไม่จ าหน่ายหุน้ซือ้คืน จ านวน 22,806,600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.39 ของหุน้ท่ีช าระแลว้ในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทจึงไดอ้นมุตัิก าหนดระยะเวลา
จ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืน ตัง้แต่วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ ์2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการจ าหน่ายหุน้ 
ที่ซือ้คืน (Form TS-7)  

8.    มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 11,403,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 260,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 248,596,700 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ 
หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบัของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียน 

 9.    มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท  โดยใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท
จ านวน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลงัจากการลดทุนจ านวน 248,596,700 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 242,606,600 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทัง้นี ้การ
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะด าเนินการไดภ้ายหลังจากที่บริษัทไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้โดย
วิธีการตดัหุน้สามญัที่ซือ้คืนท่ีไม่สามารถจ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุน้ไม่ครบออกเสร็จสิน้แลว้ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
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การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตาม
ค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียน 

 10.  มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัท(ZIGA-W1) จ านวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขายและมีอตัรา
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิไม่เกิน 2 ปี ก าหนดการใชสิ้ทธิในวันท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคมและ
เดือนกันยายน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสามัญที่ เสนอขายให้แก่  
ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทจะน าเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาด
หลกัทรพัยฯ์")  

 อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อแสดงอยู่ในวันที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้  (Record Date) ยังคงมีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัการ
จดัสรร หากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจในการ (1) พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติม
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแยง้กับ
ประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้
สิทธิ อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ลกัษณะและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแกไ้ขสญัญา
และ/หรือเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่น ค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง  

11.  มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อพจิารณาอนมุตัิการเพิม่วตัถปุระสงคอ์กี 2 ขอ้ และการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคท์ี่เพิ่ม 
ดงันี ้

1). ประกอบกจิการดา้นการขยายธุรกิจแฟรนไชส ์การขายธุรกิจแฟรนไชส ์รวมทัง้การดแูลธุรกิจแฟรนไชสแ์ละกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธรกิจแฟรนไชสท์กุชนิดทกุประเภท การเปิดรา้นคา้ในธุรกิจดา้นต่าง ๆ ตามก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

2). ประกอบกจิการคา้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกสต์ามรายการสินคา้และบรกิารท่ีไดร้ะบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

 

 

 

 



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 10290 

โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 

12. มีมติอนุมัติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจันทรท์ี่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.  ณ  ศูนยก์ารคา้
เดอะไบรท ์เลขท่ี 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี ส าหรบัปี 2563 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3 ของบรษิัทเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์
วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
   โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 (Record Date)  
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคับแสดงสิทธิ  
(ZIGA-W1) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  
 

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                             (นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ) 
                                                                บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 



F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซิกา้ อินโนเวช ัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 ไดม้ีมติ

ดงัต่อไปนี้ 

 ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (2) นายพลรชฏ เปียถนอม  กรรมการตรวจสอบ 

  (3) นางเอมอร โชตยิะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ 

 

 โดยการต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่29 มกราคม 2564  

 

 ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  - ไม่เปลีย่นแปลง - 

 

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่ …….. -……… 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  วาระการด ารงต าแหน่ง ถงึเดอืนมกราคม 2567 

  2. กรรมการตรวจสอบ นายพลรชฏ เปียถนอม  วาระการด ารงต าแหน่ง ถงึเดอืนมกราคม 2567 

  3. กรรมการตรวจสอบ นางเอมอร โชติยะปุตตะ  วาระการด ารงต าแหน่ง ถงึเดอืนมกราคม 2567 

    

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธนิดา เกรียงพานิช  

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน  - ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบล าดบั

ที ่1,3 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

  



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี้ 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2) สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่คีวาม

เหมาะสมและมปีระสทิธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในนอกจากนี้  พจิารณาความเป็นอิสระ

ของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหารสูงสุดของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็น

บคุคลภายนอก 

3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถงึพจิารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทัโดยไม่มฝ่ีายบริหาร

เขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ1 ครัง้ เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรื่องต่างๆทีพ่บจากการตรวจสอบ 

5) พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหม้กีารด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่ าดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตั ิ

7) อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจ

ว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและข ัน้ตอนการรายงานทางการเงนิอย่างเหมาะสม 

8) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และตดิตามประเดน็ส าคญัทีต่รวจพบจากการตรวจสอบภายใน 

9) พจิารณาทบทวนบทบญัญตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

10) ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตัิตามนโยบาย และ

แนวทางการบริหารความเสีย่งของบริษทั 

11) สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 

12) พิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษ ัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์อง

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

13) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามที่ประกาศตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดอย่างนอ้ย

ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบริษทั 

(ข)  ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด ของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง)  ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)  ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 



(ช)  ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎบตัร 

(ซ) รายงานอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 

14) ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสยัว่า 

กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษ ัทได ้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไวใ้น

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน้ใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน้ใหแ้ก่

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์รพัยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บั

แจง้จากผูส้อบบญัช ี

15) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บริษทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    

   ลงชื่อ       วราลกัษณ์ งามจติรเจริญ       กรรมการผูจ้ดัการ 

           (  นางสาววราลกัษณ์ งามจติรเจริญ  ) 

 

  



Form TS-7 

 

หมายเหตุ : ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนรายงานมตคิณะกรรมการอนุมตักิารขายหุน้ทีซ่ื้อคนื ภายในวนัทีค่ณะกรรมการมมีติหรอืภายใน 9.00 น. 
ของวนัท าการถดัไป โดยน าส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัย ์

แบบรายงานการเปิดเผยการจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน 
 

บริษทั ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 
ขา้พเจา้บรษิทั ซกิ้า อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อ

วนัที่ 29 มกราคม 2564 เกี่ยวกบัการอนุมตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัที่ซื้อคนืภายใต้โครงการซื้อหุ้นคนืของบรษิัท โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

 
1. จ านวนหุน้ทีจ่ะจ าหน่ายคนื 22,806,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.39 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
2. วธิกีารในการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื 
 ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 เสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการทัว่ไป 
 ก าหนดระยะเวลาในการขายหุน้ทีซ่ื้อคนืตัง้แต่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์ 2564 ถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 
 (ภายหลงั 6 เดอืน นับแต่การซื้อหุน้คนืเสรจ็สิน้แต่ตอ้งไม่เกนิ 3 ปี) หมายเหตุ บรษิทัตอ้งเปิดเผยโครงการขาย
หุน้ทีซ่ื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัเริม่ขายหุน้ทีซ่ื้อคนื 
 

3. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาทีจ่ะจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัซื้อคนืจะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 85 ของราคาปิดของหุน้ของบรษิทัเฉลีย่ 5 วนัท าการซื้อ

ขายล่าสุด และหากครบก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนืแล้ว บรษิทัไม่สามารถจ าหน่ายไดห้รอืจ าหน่ายหุน้
ซื้อคนืไม่ครบจ านวน 22,806,600 หุน้ บรษิทัจะท าการลดทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีซ่ื้อคนืที่
ไม่สามารถจ าหน่ายหรอืจ าหน่ายหุ้นไม่ครบออกทัง้หมด โดยการจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์ตามกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 
บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 
ลายมอืชื่อ          ศุภกจิ งามจติรเจรญิ           กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ 
     (นายศุภกจิ งามจติรเจรญิ) 
     [ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร] 
 
ลายมอืชื่อ         วราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ       กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ  
           (นางสาววราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ) 
         [กรรมการผูจ้ดัการ] 
 

 
     ประทบัตราของบรษิทัฯ 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันที ่29 มกราคม 2564 
 

ขา้พเจา้บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อ
วนัที่ 29 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 น ถึง 16.30 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี ้

 
1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 121,303,300 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 248,596,700 บาท (ทุนจดทะเบียนภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนจากโดยวิธีการตัด
หุ้นสามัญที่ซือ้คืนที่ไม่สามารถจ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้นไม่ครบออกทั้งหมด) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
369,900,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 242,606,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย
เป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 242,606,600 0.50 121,303,300 

  
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

เพ่ือรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของ 
บริษัทฯ  
(“ ZIGA-W1”) 
ซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของ 
บริษัทฯ  

ไม่เกิน 
242,533,366 

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ใน
อตัราส่วน 2.05 หุน้
สามญัเดิมต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญั
ของ 
บริษัทฯ จ านวน 1 
หน่วย  
(ในกรณีที่มีเศษให้
ปัดเศษทิง้)  

จดัสรรใหโ้ดยไม่คิด
มลูค่า โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของ 
บริษัทฯ จ านวน 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุได ้1 
หุน้ และมีราคาใช้
สิทธิ 1.00 บาทต่อ
หุน้ 

โปรดดรูายละเอียด
ส าคญัของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย [4] 

- 
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2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น 
ในการค านวณจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดร้บัการ
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้ และในกรณีที่เกิดเหตุที่ท  าให้ตอ้งมีการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิตาม
เงื่อนไขในการปรบัสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดเศษของหุน้สามญั ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิง้ 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ศนูยก์ารคา้เดอะไบรท ์
เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่
มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต 

(ถ้ามี) 
4.1 บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการจ าหน่ายหุน้สามญัที่ซือ้คืนภายใตโ้ครงการซือ้หุน้คืนของบริษัทครบถว้นและเสร็จ

สิน้แลว้ หรือหากในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ าหน่ายหุน้สามัญที่ซือ้คืนหรือจ าหน่ายหุน้ไดไ้ม่ครบบริษัท
จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้โดยวิธีการตดัหุน้สามญัที่ซือ้คืนที่ไม่สามารถจ าหน่ายหรือ
จ าหน่ายหุน้ไม่ครบออก ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการเพิ่มทนุในครัง้นี ้

4.2 บรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน แกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ 

4.3 บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 
ทนุช าระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.4 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

วตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางดา้นการเงินของบรษิัท เพื่อใหบ้รษิัท
มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงินไวใ้ช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการ เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพรอ้มส าหรบัโครงการ
ใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีรายไดเ้พิ่มมากขึน้ 
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7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขอ้บังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร โดยจะตอ้งพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบรษิัท 
รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต 

 
7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ที่ไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล
เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทและไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 
 

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไดร้ับหุ้นจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(“ZIGA-W1”) ในครัง้นี ้จะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปัน
ผลเช่นเดียวกับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 
ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผูถื้อหุน้ อาทิเช่น สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุผูถื้อหุน้ 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกิน
รอ้ยละ 32.79 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การค านวณดงันี ้

 
Qo  =  จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามัญที่รองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวน  

ไม่เกิน 242,533,366 หุน้ 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)  
 

Control Dilution = 
242,533,366 

= ไม่เกินรอ้ยละ 32.79 
(497,193,400 + 242,533,366) 
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ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะ

ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ที่มีการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติใหเ้สนอต่อ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่น ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวเป็นราคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุน้ในแต่
ละวนั ซึ่งเท่ากบั 3.76 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ่งเท่ากบั 1.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
  ค านวณจากสตูร [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทต่อหุน้ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้ จ านวนไม่เกิน 

242,533,366 หุน้ 
 

Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไม่เกินรอ้ยละ 24.06 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารอง
เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ  

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 29 มกราคม 2564 
2. วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ ดงันี ้

- สิทธิในการเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
- สิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
- สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลของบริษัท 

วนัที่ 5 มีนาคม 2564 

3. การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 วนัที่ 29 มีนาคม 2564 
4. ยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
วนัที่ 30 มีนาคม 2564 

(ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุ
ผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตัิ) 

5. วนัแจง้ผลการเพิ่มทนุ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 

หมายเหตุ:  ก าหนดการขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้  
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บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 
 
  ลายมือชื่อ           ศภุกิจ งามจิตรเจรญิ           กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัทฯ 
          (นายศภุกิจ งามจิตรเจรญิ) 
          [ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร] 
 
  ลายมือชื่อ        วราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ      กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัทฯ 
   (นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ) 
              [กรรมการผูจ้ดัการ] 
 
      ประทบัตราของบรษิัทฯ 
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รายละเอียดส าคัญของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (ZIGA-W1) 

 
ผู้ออกหลักทรัพย ์ บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “ZIGA”) 
ประเภทของหลกัทรัพย ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ZIGA-W1”) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี ้ภายหลังการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บรษิัทฯจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 242,533,366 หน่วย 

จ านวนหุ้นทีอ่อกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

ไม่เกิน 242,533,366 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 32.79ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตดัหุน้สามัญที่ซือ้คืนที่ไม่สามารถจ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุน้ไม่ครบ
ออกทัง้หมด) 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 
อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุได ้1 หุน้  

(อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 
ราคาใช้สิทธ ิ 1.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เวน้แต่จะมีการปรบัราคาการใช้

สิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
วันทีอ่อกและเสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มี
อ  านาจในการก าหนดวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากไดร้ับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

วิธีการเสนอขาย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2.05 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ เหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัสิทธิฯ ดงักล่าว ใหต้ดั
เศษดงักล่าวทิง้ทั้งจ านวน โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ
ก าหนดการใช้สทิธ ิ

 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัท าการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดย
สามารถเริ่มใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือน
กันยายน ภายหลังจากวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  และวันใชสิ้ทธิครัง้สุดท้าย คือ 
วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 2 ปี  
ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบรษิัทฯ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ให้เล่ือนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ

ดงักล่าว  
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ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
จะตอ้งแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการ
สดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดังกล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงใน
การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 
วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

 

ตลาดรองของ 
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามัญ 
ทีเ่กดิจากการใช้สทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

นายทะเบียน บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
การปรับสิทธ ิ บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ด

เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 
      (1)  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบรษิัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
      (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
      (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ใดๆ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ที่ออก
ใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้นัน้ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
       (4) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ 
       (5) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ส ารองตามกฎหมายและส ารองอื่นๆ ในแต่ละปี  
ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 
        (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ท่ีท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นจะไดร้บัเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่าเดิม 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจ านวน และผูใ้ช้
สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้
เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 32.79 เมื่อเทียบกับ
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สดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การค านวณดงันี ้
 

Qo  =  จ านวนหุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 
497,193,400 หุน้ 

Qw = จ านวนหุน้สามญัที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขาย
ในครัง้นี ้จ านวนไม่เกิน 242,533,366 หุน้ 

 

∴ Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินรอ้ยละ 32.79 
 
 
ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผล
กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินรอ้ยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก

ของหุน้ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ย้อนหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่าง
วนัท่ี 8 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่น ามาถวั
เฉล่ียดงักล่าวเป็นราคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ่งเท่ากับ 
3.76 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ่งเท่ากบั 1.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย ค านวณจากสตูร 
  [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทต่อหุน้ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 

497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามญัที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขาย

ในครัง้นี ้จ านวนไม่เกิน 242,533,366 หุน้ 

∴ Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไม่เกินรอ้ยละ 24.06 
ข้อก าหนดกรณีทีมี่ใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ เหลอือยู่ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน 

เหตุในการออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรบัสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ  ซึ่ ง เป็ น เหตุการณ์ ที่ ก าหนดไว้ในข้อ  11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
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ใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เงือ่นไขอืน่ๆ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มี
อ  านาจในการ (1) พิจารณาก าหนด แกไ้ข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั 
หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนั
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแกไ้ขสญัญาและ/หรือเอกสารค าขอ
อนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่น ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน 
หนงัสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความ
ในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและ
อตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่การเป็นการปรบัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “ZIGA” ) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อ
วนัท่ี 29 มกราคม 2564 มมีติอนมุตัิใหบ้รษิัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

1. รายละเอียดการเสนอขาย 
เสนอขายไม่เกิน 242,533,366 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 48.78 ของจ านวนหุน้ที่ออก

และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ซิกา้ อิน
โนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ZIGA-W1”) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วน 2.05 หุน้สามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
เหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัสิทธิฯ ดังกล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน โดยก าหนดวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 
 
2. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ เมื่อมี
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 

 
3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บรษิัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกิน
รอ้ยละ 32.79 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การค านวณดงันี ้

 
Qo  =  จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้สามญัที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไม่

เกิน 242,533,366 หุน้ 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)  
 

Control Dilution = 
242,533,366 

= ไม่เกินรอ้ยละ 32.79 
(497,193,400 + 242,533,366) 
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ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะ

ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ที่มีการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติใหเ้สนอต่อ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่น ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวเป็นราคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุน้ในแต่
ละวนั ซึ่งเท่ากบั 3.76 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ่งเท่ากบั 1.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
  ค านวณจากสตูร [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทต่อหุน้ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 
Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้ จ านวนไม่เกิน 

242,533,366 หุน้ 
 

Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไม่เกินรอ้ยละ 24.06 
 

 
4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทนุจะช่วยใหบ้รษิัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน 
ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

 
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้และมีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ นัน้ มีความเป็นไปได ้จากการท่ีบรษิัทมีแผนการลงทนุท่ีชดัเจนซึง่จะน าเงินมาใชใ้นการขยายธุรกิจใน
อนาคต และอาจท าใหม้ลูค่าหุน้ของบรษิัทฯ ปรบัตวัขึน้  

 
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบส าคัญแสดง

สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อ
รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีการใชสิ้ทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนใหมู้ลค่าต่อโครงการ
ของบริษัทฯ ซึ่งสะทอ้นผ่านราคาหุน้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดงักล่าวมี
ความเพียงพอต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
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4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่งขึน้ และมีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ท าให้บริษัทมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีต ่าลงและมีสดัส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง และสามารถน าเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจใน
อนาคต และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ นอกจากนี ้บรษิัทฯ อาจน าเงินดงักล่าวเพื่อไปใชใ้น
การลงทนุหรือพฒันาโครงการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมซึ่งช่วยใหบ้รษิัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 
 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้
สามารถฟ้องรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้
แทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
 

 




