่ ั 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

ที่ ZIGA 004/2563
27 มีนาคม 2563
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซือ้ หุน้ คืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่ส่งมาด้วย
แบบรายงานการเปิ ดเผยการซือ้ หุน้ คืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (FORM TS-1.2)
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2563 ในวันที่ 27
มีนาคม 2563 อนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการซือ้ หุน้ คืน
วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซือ้ หุน้ คืน
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืน
ไม่เกิน 52 ล้านหุน้
(คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด)
วิธีการในการซือ้ หุน้ คืน
ซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดระยะเวลาที่จะซือ้ หุน้ คืน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
………………………………
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

Form TS-1.2
แบบรายงานการเปิ ดเผยการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด)
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ข้าพเจ้าบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการซือ้ หุน้ คืน
1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซือ้ หุน้ คืน ไม่เกิน 30 ล้านบาท
1.2 จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืน ไม่เกิน 52 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนคิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
1.3 วิธีการในการซือ้ หุน้ คืน
ซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอซือ้ จากผูถ้ ือหุน้ เป็ นการทั่วไป ในราคา ................... บาท/หุน้ (ต้องเป็ นราคาเดียวกัน)
กาหนดระยะเวลาที่จะซือ้ หุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ บริษัทต้องเปิ ดเผยโครงการซือ้ คืนหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันซือ้ หุน้ โดย
1. ซือ้ ใน ตลท. ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซือ้ จากผูถ้ ือหุน้ เป็ นการทั่วไป ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
1.4 หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาหุน้ ที่จะซือ้ คืน โดยให้นาราคาหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทาการ
เปิ ดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากาหนดราคาหุน้ ด้วย
ราคาหุน้ ที่จะซือ้ ไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิ ดของหุน้ เฉลี่ย 5 วันทาการซือ้ ขายก่อนหน้าวันที่ทารายการซือ้
หุน้ คืน ทัง้ นี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา ราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.86 บาทต่อหุน้ (ราคาปิ ดถัวเฉลี่ย 30 วันทาการย้อนหลัง)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
2.1 ข้อมูลกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- กาไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 52.63 ล้านบาท
- หนีส้ ินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่จะซือ้ หุน้ คืน เท่ากับ 170.74 ล้านบาท
ทัง้ นี ้
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 258.22 ล้านบาท
- นอกจากนี ้ บริษัทประมาณการว่า ภายใน 6 เดือน บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับจากการดาเนินการ 165.75 ล้าน
บาท ดังนัน้ บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนีท้ ่ถี ึงกาหนดภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่จะซือ้ หุน้ คืน และ
มีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะนามาใช้ในการซือ้ หุน้ คืนตามโครงการ

2.2 จานวนผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันที่คณะกรรมการกาหนด
เพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 36.94 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัท
ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุน้ ของบริษัทมาพร้อมนี ้
3. เหตุผลในการซือ้ หุน้ คืน
3.1 เพื่อเป็ นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3.2 เพื่อเพิม่ อัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
3.3 เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ในศักยภาพการสร้างรายได้และกาไรในอนาคต
ของบริษัท รวมถึงแสดงถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
4. ผลกระทบภายหลังซือ้ หุน้ คืน
4.1 ต่อผูถ้ ือหุน้
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนโดยคานวณจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) และอัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) เพิ่มสูงขึน้
- ปริมาณหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลง ทาให้ราคาหุน้ มีเสถียรภาพมากขึน้
4.2 ต่อบริษัท
- บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนผูถ้ ือหุน้ ลดลง
5. การจาหน่ายและการตัดหุน้ ที่ซือ้ คืน
- วิธีการจาหน่าหุน้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- กาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน และแจ้งให้ทราบต่อไป ทัง้ นี ้ การจาหน่าย
หุน้ ที่ซือ้ คืนจะกระทาการภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซือ้ หุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
- หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่จะจาหน่ายหุน้ ที่ซอื ้ คืน
ราคาที่จะจาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คื นต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดของหุน้ เฉลี่ย 5 วันทาการซือ้ ขายก่อนหน้า
วันที่ทารายการจาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน ในกรณีท่ีบริษัทไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อ
พ้นกาหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วโดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่ซือ้ คืนและยังมิได้จาหน่าย
ทัง้ หมด ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การซือ้ หุน้ คืนในอดีต (ถ้ามี)
วันสิน้ สุดโครงการซือ้ หุน้ คืนครัง้ หลังสุด - ไม่มี(การซือ้ หุน้ คืนตามโครงการใหม่จะกระทาได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วนั สิน้ สุดโครงการครัง้ หลังสุด)
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ ...............................................
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ :

ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทาการถัดไป โดยนาส่งรายงานทางโทรสารและ Online ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว (เฉพาะหุน้ สามัญ) 260,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 520,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
จานวนผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละของทุนทีช่ าระแล้ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)

9

247,093,021

47.52

1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

2

80,806,400

15.54

1.3 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

-

-

3 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)

2,156

192,099,909

36.94

4 ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ากว่าหนึ่งหน่วยการซือ้ ขาย

74

670

0.00

2,241

520,000,000

100.00

1 ผู้ถือหุ้นสามัญทีเ่ ป็ น Strategic shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์

2 หุ้นทีซ่ อื้ คืน

รวม
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนีถ้ กู ต้อง

ลงชื่อ ................................................
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
ตาแหน่ง กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ลงชื่อ ................................................
(นายธีรนาท งามจิตรเจริญ)
ตาแหน่ง กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้าข่าย Strategic shareholders
จานวนหุ้น

ร้อยละของทุนทีช่ าระแล้ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)

21,600

0.00

10,484,444

2.02

7,773,333

1.49

4. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ (2)

15,574,667

3.00

- นายธีรนาท งามจิตรเจริญ

3,000,000

0.58

12,574,667

2.42

5. น.ส.เมทินี งามจิตรเจริญ

15,546,667

2.99

6. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

197,692,310

38.02

- นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

157,701,200

30.33

- น.ส.ฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์ (คู่สมรส)

29,993,333

5.77

- น.ส.ฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์ (คู่สมรส)

9,997,777

1.92

247,093,021

47.52

1. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จากัด (2)

80,806,400

15.54

- บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จากัด

69,805,555

13.42

- บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จากัด (บุคคล/นิติบคุ คลเดียวกัน)

11,000,845

2.12

80,806,400

15.54

327,899,421

63.06

จานวนผู้ถือหุ้น
1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
2. น.ส.วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
3. นางมณฑา ทัสฐาน

- นายธีรนาท งามจิตรเจริญ (บุคคล/นิติบคุ คลเดียวกัน)

รวม

9

2 ผูถ้ ือหุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

รวม

2

3 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม
รวม
รวมทัง้ สิน้

0
11

