่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษท
ั ซิกา้ อินโนเวช น
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

ที่ ZIGA 010/2563
29 มิถุนายน 2563
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 ของ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวัน จัน ทร์

ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ได้มีมติที่สาคัญซึ่งสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผู้ถือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้

วาระที่ 2

รับรองด้วยคะแนนเสียง

373,494,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่รบั รองด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2562
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม:

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท สาหรับ รอบปี บั ญ ชี สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษท
ั ซิกา้ อินโนเวช น
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม:

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก รรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่ า น คื อ นายพลรชฏ
เปี ยถนอม, นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
(5.1)

(5.2)

(5.3)

อนุมตั ิแต่งตั้ง นายพลรชฏ เปี ยถนอม เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็ นกรรมการ
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

อนุมตั ิแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการ
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษท
ั ซิกา้ อินโนเวช น
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินทั้งสิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ทั้งนีไ้ ด้มีการกาหนดค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด
ดังนี ้
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและนวัตกรรม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และ
กากับดูแล

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง้

ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง้

15,500 บาท
13,000 บาท
ต่อการประชุม 1 ครัง้

15,500 บาท
13,000 บาท
ต่อการประชุม 1 ครัง้

12,500 บาท

12,500 บาท

11,000 บาท

11,000 บาท

ต่อการประชุม 1 ครัง้

ต่อการประชุม 1 ครัง้

10,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

หมายเหตุ :
1) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบีย้ ประชุม

โดยอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

373,985,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษท
ั ซิกา้ อินโนเวช น
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ได้แก่นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตา
นนท์ ผู้สอบบัญชี รับ อนุ ญาตทะเบี ยน เลขที่ 4054 หรื อ นางสาวกุ ลธิ ดา ภาสุรกุ ล ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่
9445 แห่ ง บริ ษั ท เอเอ็ น เอส ออดิ ท จ ากั ด เป็ น ผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัท สาหรับ ปี 2563 และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

373,985,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการผู้จดั การ

