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ที่ ZIGA 002/2564
29 มกราคม 2564
เรื่อง

การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล การจ าหน่ า ยหุ้ น สามั ญ ที่ ซื ้อ คื น ภายใต้โครงการซื ้อ หุ้ น คื น ของบริษั ท การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
แบบรายงานการเปิ ดเผยการจาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน (แบบ TS-7)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ (ZIGA-W1)
สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติ
เกี่ยวกับการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี ้
1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรจากผลประกอบการปี 2563 จานวน บาท 117,706,970 บาท เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ใน
อัตรา 0.161 บาทต่อหุ้น รวมเป็ น เงินทั้งสิน้ 80,048,137.40 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 5
มีนาคม 2564 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั เงินปั น
ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
3. มีมติอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(1)
นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
กรรมการอิสระ
(2)
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
กรรมการ
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4. มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สาหรับปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปของเบีย้
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าเบีย้ ประชุม
1.ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3.ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน
15,500 บาท/คน/ครัง้
12,500 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการ
13,000 บาท/คน/ครัง้
11,000 บาท/คน/ครัง้
5,000 บาท/คน/ครัง้

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

5. มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ นายไสว ฉัตรชั ยรุ่งเรือง กรรมการอิสระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
6. มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญ าตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่ง บริษั ท
เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,220,000 บาท
ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. มีมติอนุมตั ิท่ีจะไม่จาหน่ายหุน้ ซือ้ คืน จานวน 22,806,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.39 ของหุน้ ที่ชาระแล้วในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมตั ิกาหนดระยะเวลา
จาหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน ตัง้ แต่วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิ ดเผยการจาหน่ายหุน้
ที่ซือ้ คืน (Form TS-7)
8. มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 11,403,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 260,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 248,596,700 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการลงนามในคาขอ
หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียน
9. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จานวน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังจากการลดทุนจานวน 248,596,700 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 242,606,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทัง้ นี ้ การ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะดาเนินการได้ภายหลังจากที่บริษัทได้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วโดย
วิธีการตัดหุน้ สามัญที่ซือ้ คืนที่ไม่สามารถจาหน่ายหรือจาหน่ายหุน้ ไม่ครบออกเสร็จสิน้ แล้ว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการลงนามในคาขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียน
10. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้น
สามัญของบริษัท(ZIGA-W1) จานวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอตั รา
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 2 ปี กาหนดการใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและ
เดื อ นกั น ยายน ตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ ง นี ้ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้ น สามั ญ ที่ เ สนอขายให้ แ ก่
ผูถ้ ื อหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทจะนาเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาด
หลักทรัพย์ฯ")
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อแสดงอยู่ในวันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั การ
จัดสรร หากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริห ารหรือ บุ ค คลที่ ป ระธานเจ้าหน้าที่ บ ริห ารมอบหมาย เป็ น ผู้มี อ านาจในการ (1) พิ จ ารณากาหนด แก้ไข และเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ
ประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ การชาระราคา วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขัน้ ตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้
สิทธิ อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญา
และ/หรือเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คาขอ
อนุญ าต ค าขอผ่ อนผัน หนังสื อบอกกล่ าว เอกสารและหลักฐานดังกล่ าวต่ อ หน่ วยงานราชการหรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
ตลอดจนการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
11. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ วัตถุประสงค์อกี 2 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ท่เี พิ่ม
ดังนี ้
1). ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทัง้ การดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และกิจการที่
เกี่ยวข้องกับธรกิจแฟรนไชส์ทกุ ชนิดทุกประเภท การเปิ ดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
2). ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

่ ั 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

12. มีมติอนุมัติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การค้า
เดอะไบรท์ เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยก าหนดวัน กาหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ มี สิท ธิ เข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date)
ในวัน ที่ 5 มี น าคม 2564 และก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ที่ มี สิท ธิ ได้รับ จัด สรรใบสาคับ แสดงสิ ท ธิ
(ZIGA-W1) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง )
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ว ยที่ประชุม คณะกรรมการบริษ ทั ซิกา้ อิน โนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีม ติ
ดังต่อไปนี้
ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายพลรชฏ เปี ยถนอม

กรรมการตรวจสอบ

(3) นางเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
- ไม่เปลีย่ นแปลง โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ …….. -………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

วาระการดารงตาแหน่ง ถึงเดือนมกราคม 2567

2. กรรมการตรวจสอบ

นายพลรชฏ เปี ยถนอม

วาระการดารงตาแหน่ง ถึงเดือนมกราคม 2567

3. กรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร โชติยะปุตตะ

วาระการดารงตาแหน่ง ถึงเดือนมกราคม 2567

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลาดับ
ที่ 1,3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ คี วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในนอกจากนี้ พิจารณาความเป็ นอิสระ
ของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผู ต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ น บุค คลภายนอก ตลอดจนให้ค วามเห็นชอบในการ
พิจ ารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผู บ้ ริห ารสู งสุด ของสานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู ต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอก
3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู ส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยไม่มฝี ่ ายบริหาร
เขา้ ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ1 ครัง้ เพือ่ ขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่างๆทีพ่ บจากการตรวจสอบ
5) พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มกี ารดาเนินการเป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่ าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7) อนุ มตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนั ่ ใจ
ว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขัน้ ตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
8) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสาคัญทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบภายใน
9) พิจารณาทบทวนบทบัญญัตเิ กี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
10) ทบทวนกับฝ่ ายบริหารในเรื่อ งนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตั ิต ามนโยบาย และ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
11) สอบทานร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ การจัด ท าบทรายงานและการวิ เคราะห์ข องฝ่ ายบริ ห าร (Management’s
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษทั
12) พิจ ารณารายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่งสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท ซึ่งมีข นาดรายการที่ ต อ้ งได้ร บั ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
13) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ กาหนด ของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
14) ดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณี ท่ผี ู ส้ อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า
กรรมการ ผู จ้ ดั การ หรื อ บุ ค คลซึ่งรับ ผิด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ได้ก ระท าความผิด ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานัก งานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้น ให้แ ก่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
15) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ

วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
กรรมการผูจ้ ดั การ
( นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ )

Form TS-7

แบบรายงานการเปิ ดเผยการจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคืน
บริษทั ซิ ก้า อิ นโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2564
ข้าพเจ้าบริษทั ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2564 เกี่ยวกับการอนุ มตั ิการจาหน่ ายหุ้นสามัญที่ซ้อื คืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. จานวนหุน้ ทีจ่ ะจาหน่ายคืน 22,806,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.39 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
2. วิธกี ารในการจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
 ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นการทัวไป
่
กาหนดระยะเวลาในการขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี ) หมายเหตุ บริษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการขาย
หุน้ ทีซ่ ้อื คืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริม่ ขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
3. หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาทีจ่ ะจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญซื้อคืนจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดของหุน้ ของบริษทั เฉลีย่ 5 วันทาการซื้อ
ขายล่าสุด และหากครบกาหนดระยะเวลาการจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนแล้ว บริษทั ไม่สามารถจาหน่ ายได้หรือจาหน่ ายหุน้
ซื้อคืนไม่ครบจานวน 22,806,600 หุน้ บริษทั จะทาการลดทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วโดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีซ่ ้อื คืนที่
ไม่สามารถจาหน่ ายหรือจาหน่ ายหุ้นไม่ครบออกทัง้ หมด โดยการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
[ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร]

กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ

วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
[กรรมการผูจ้ ดั การ]

ประทับตราของบริษทั ฯ
หมายเหตุ : ให้บริษทั จดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั กิ ารขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน ภายในวันทีค่ ณะกรรมการมีมติหรือภายใน 9.00 น.
ของวันทาการถัดไป โดยนาส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์
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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2564
ข้าพเจ้าบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 น ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 121,303,300 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 248,596,700 บาท (ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนจากโดยวิธีการตัด
หุ้นสามัญ ที่ซือ้ คืนที่ไม่ สามารถจาหน่ ายหรือจาหน่ ายหุ้นไม่ ครบออกทั้งหมด) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน
369,900,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 242,606,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดย
เป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ

242,606,600

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50

รวม
(บาท)
121,303,300

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ
(“ ZIGA-W1”)
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ

ไม่เกิน
242,606,600

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ใน
อัตราส่วน 2.05 หุน้
สามัญเดิมต่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของ
บริษัทฯ จานวน 1
หน่วย
(ในกรณีที่มีเศษให้
ปัดเศษทิง้ )

หน้า 1

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่า
หุ้น
จัดสรรให้โดยไม่คิด โปรดดูรายละเอียด
มูลค่า โดยใบสาคัญ สาคัญของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้
แสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้ สามัญของ
หุน้ สามัญตามสิ่งที่
บริษัทฯ จานวน 1
ส่งมาด้วย [4]
หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนได้ 1
หุน้ และมีราคาใช้
สิทธิ 1.00 บาทต่อ
หุน้
ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

หมายเหตุ
-
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2.2

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ในการคานวณจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจะได้รบั การ
จัดสรร ในกรณี ท่ีมีเศษให้ปั ดเศษทิ ง้ และในกรณี ท่ีเกิดเหตุท่ีทาให้ตอ้ งมี การปรับ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจทาให้เกิดเศษของหุน้ สามัญ ให้ตดั เศษของหุน้ สามัญทิง้

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์
เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
4.1 บริษัทฯ ต้องดาเนินการจาหน่ายหุน้ สามัญที่ซือ้ คืนภายใต้โครงการซือ้ หุน้ คืนของบริษัทครบถ้วนและเสร็จ
สิน้ แล้ว หรือหากในกรณี ท่ีบริษัทไม่สามารถจาหน่ายหุน้ สามั ญที่ซือ้ คืนหรือจาหน่ายหุน้ ได้ไม่ครบบริษัท
จะต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วโดยวิธีการตัดหุน้ สามัญที่ซือ้ คืนที่ไม่สามารถจาหน่ายหรือ
จาหน่ายหุน้ ไม่ครบออก ให้เสร็จสิน้ ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
4.2 บริษัทฯ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
4.3 บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น แก้ไขหนัง สื อ บริค ณห์ส นธิ และจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลง
ทุนชาระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.4 บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสาคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้น
สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัท
มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาเนิน โครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่ อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุน เวียน
ภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท

6.

ประโยชน์ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสาหรับโครงการ
ใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึน้

หน้า 2
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ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจ การ และหลังจากหัก ภาษี เงิน ได้นิ ติ บุค คล และเงิน สารองต่ า งๆ ทุก ประเภทตามที่ ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึ งกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท
รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต
7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
เมื่อได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว

7.3

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ที่ ได้รับ หุ้น จากการใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
(“ZIGA-W1”) ในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปั น
ผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีท่มี ีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน และผูใ้ ช้สิทธิมิใช่ผถู้ ือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงไม่เกิน
ร้อยละ 32.79 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การคานวณดังนี ้
Qo
Qw

=
=

จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 497,193,400 หุน้
จานวนหุน้ สามัญ ที่รองรับใบสาคัญ แสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ จานวน
ไม่เกิน 242,533,366 หุน้
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)
Control Dilution =

242,533,366
(497,193,400 + 242,533,366)
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= ไม่เกินร้อยละ 32.79
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ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
กรณีท่มี ีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี ้
P0

=

P1
P2

=
=

Qo
Qw

=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ที่มีการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็ นราคาเฉลี่ยของการซือ้ ขายหุน้ ในแต่
ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุน้
ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท
ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
คานวณจากสูตร [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทต่อหุน้
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 497,193,400 หุน้
จานวนหุ้น สามัญ ที่ รองรับ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ จ ะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ จ านวนไม่ เกิ น
242,533,366 หุน้

Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไม่เกินร้อยละ 24.06
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสารอง
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ลาดับ
1.
2.

3.
4.

5.

ขั้นตอนการดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ดังนี ้
- สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
- สิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
- สิทธิในการได้รบั เงินปันผลของบริษัท
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วันแจ้งผลการเพิ่มทุน

หมายเหตุ: กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หน้า 4

วัน เดือน ปี
วันที่ 29 มกราคม 2564
วันที่ 5 มีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564
(ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ)
วันที่ 31 มีนาคม 2564

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย [3]

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ลายมือชื่อ วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
[กรรมการผูจ้ ดั การ]
ประทับตราของบริษัทฯ
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รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (ZIGA-W1)
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ZIGA”)
ใบสาคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ZIGA-W1”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิฯ ทั้งนี ้ ภายหลังการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ ไม่เกิน 242,533,366 หน่วย
ออกและเสนอขาย
จานวนหุ้นทีอ่ อกเพื่อรองรับ ไม่เกิน 242,606,600 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 32.79ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษั ทฯ (ภายหลัง การลดทุน จด
ทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญที่ซือ้ คืนที่ไม่สามารถจาหน่ายหรือจาหน่ายหุน้ ไม่ครบ
ออกทัง้ หมด)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ
1.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันทีอ่ อกและเสนอขาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็ นผู้มี
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
อานาจในการกาหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ หลังจากได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
วิธีการเสนอขาย
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2.05 หุ้น
สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ 1 หน่ ว ย ในกรณี ท่ี มี เศษของใบสาคัญ แสดง
สิทธิฯ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตดั
เศษดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทาการ
กาหนดการใช้สทิ ธิ
สุดท้ายของเดื อนมี น าคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ โดย
สามารถเริ่ม ใช้สิ ท ธิ ค รัง้ แรกได้ใ นวัน ท าการสุด ท้า ยของเดื อ นมี น าคม หรือ เดื อ น
กันยายน ภายหลังจากวันออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย คือ
วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิท ธิ
ดังกล่าว
ผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภทของหลักทรัพย์
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ระยะเวลาการแจ้งความจานง ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ซึ่งประสงค์ท่ี จ ะใช้สิท ธิ ในการซือ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท
ในการใช้สทิ ธิ
จะต้องแสดงความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนั กาหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วัน หยุด ท าการของบริษั ท ให้เลื่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ดังกล่ า วเป็ น วัน ท าการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงใน
การใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15
วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ตลาดรองของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ตลาดรองของหุน้ สามัญ
ทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิ
นายทะเบียน
การปรับสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ใดๆ โดยกาหนดราคาหรือคานวณราคาของหุน้ ที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ นัน้ ต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้
(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สารองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ในแต่ละปี
สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ที่ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้น จะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณี ท่ีมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจานวน และผูใ้ ช้
สิทธิมิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
เดิม โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงไม่เกินร้อยละ 32.79 เมื่อเทียบกับ
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สัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การคานวณดังนี ้
Qo =
Qw =

จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จานวน
497,193,400 หุน้
จานวนหุน้ สามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขาย
ในครัง้ นี ้ จานวนไม่เกิน 242,533,366 หุน้

∴ Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 32.79

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
กรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน จะเกิดผล
กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี ้
P0 =

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
ของหุน้ ที่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ (ระหว่าง
วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่นามาถัว
เฉลี่ยดังกล่าวเป็ นราคาเฉลี่ยของการซือ้ ขายหุน้ ในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ
3.76 บาทต่อหุน้
P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย คานวณจากสูตร
[(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทต่อหุน้
Qo = จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จานวน
497,193,400 หุน้
Qw = จานวนหุน้ สามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขาย
ในครัง้ นี ้ จานวนไม่เกิน 242,533,366 หุน้
∴ Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไม่เกินร้อยละ 24.06
บริษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทงั้ จานวน

ข้อกาหนดกรณีทม่ี ีใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ เหลืออยู่
เหตุในการออกหุน้ ใหม่เพื่อ เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ ปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
สิทธิ
ซื ้ อ หุ้ น สามั ญ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาต
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เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็ นผู้มี
อานาจในการ (1) พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั
หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การชาระราคา วัน
ออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิ ชย์ การติดต่อและการยื่น คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความ
ในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ
อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็ นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ZIGA” ) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดการเสนอขาย
เสนอขายไม่เกิน 242,533,366 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 48.78 ของจานวนหุน้ ที่ออก
และจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ซิกา้ อิน
โนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ZIGA-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอัตราส่วน 2.05 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณี ท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน โดยกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมี
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
2.

3.

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าทีผ่ ู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีท่มี ีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน และผูใ้ ช้สิทธิมิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงไม่เกิน
ร้อยละ 32.79 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่ อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การคานวณดังนี ้
Qo
Qw

=
=

จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 497,193,400 หุน้
จานวนหุน้ สามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ จานวนไม่
เกิน 242,533,366 หุน้
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)
Control Dilution =

242,533,366
= ไม่เกินร้อยละ 32.79
(497,193,400 + 242,533,366)
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ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
กรณีท่มี ีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี ้
P0

=

P1
P2

=
=

Qo
Qw

=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ที่มีการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็ นราคาเฉลี่ยของการซือ้ ขายหุน้ ในแต่
ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุน้
ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท
ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
คานวณจากสูตร [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 บาทต่อหุน้
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 497,193,400 หุน้
จานวนหุ้น สามัญ ที่ รองรับ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ จ ะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ จ านวนไม่ เกิ น
242,533,366 หุน้

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

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
4.1 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน
ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
4.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ และมีการใช้สิทธิใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ นัน้ มีความเป็ นไปได้ จากการที่บริษัทมีแผนการลงทุนที่ชดั เจนซึง่ จะนาเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจใน
อนาคต และอาจทาให้มลู ค่าหุน้ ของบริษัทฯ ปรับตัวขึน้

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสามัญ
คณะกรรมการบริษั ทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่ มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่ อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนั กลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการ
ของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุน้ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมี
ความเพียงพอต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
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4.4

5.

ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินที่ แข็งแกร่งขึน้ และมี ความพร้อมและสร้างความยืด หยุ่นทางการเงิน ทาให้บริษัท มีตน้ ทุนทาง
การเงินที่ต่าลงและมีสดั ส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง และสามารถนาเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจใน
อนาคต และสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ อาจนาเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ใน
การลงทุนหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีขึน้

คารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีท่กี รรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้
สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นนั้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้
แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
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