่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

ที่ ZIGA 006/2564
29 มีนาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวัน จันทร์

ที่ 29 มี น าคม 2564 เวลา 09.31 น. ณ ห้อ ง Ballroom ศูน ย์ก ารค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ได้มีมติท่สี าคัญซึ่งสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้

วาระที่ 2

รับรองด้วยคะแนนเสียง

279,042,719

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่รบั รองด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับปี 2563
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติท่ปี ระชุม:

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ส าหรับ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี

มติท่ปี ระชุม:

ที่ ป ระชุม มี ม ติ อ นุมัติ ก ารจัด สรรเงิ น ก าไรจากผลประกอบการปี 2563 จ านวน 117,706,970 บาท
เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรา 0.161 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 80,048,137.40 บาท
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
และนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
(5.1)

(5.2)

อนุมตั ิแต่งตัง้ นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

อนุมตั ิแต่งตัง้ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นกรรมการ
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ทัง้ นีไ้ ด้มีการกาหนดค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด
ดังนี ้
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และ
กากับดูแล

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง้
15,500 บาท
13,000 บาท
ต่อการประชุม 1 ครัง้
12,500 บาท
11,000 บาท

ปี 2563 (ปี ทีผ่ ่านมา)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง้
15,500 บาท
13,000 บาท
ต่อการประชุม 1 ครัง้
12,500 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 ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

339,723,896
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ได้แก่นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตา
นนท์ ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบี ยน เลขที่ 4054 หรื อ นางสาวกุลธิ ดา ภาสุร กุล ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่
9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2564 และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 121,303,300 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 242,606,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท 2) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจานวน 242,606,600 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (ZIGA-W1) ในกรณีท่มี ีหนุ้ เหลือเนื่องจากไม่
มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ของบริษัท บริษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 369,900,000 บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
739,800,000 หุน้ (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
739,800,000 หุน้ (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ( - )”
ทั้งนี ้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็ นผูม้ ี
อานาจในการลงนามในคาขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรื อ
คาสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ ด้วยคะแนนเสียง [ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทจานวนไม่
เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายในอัตราส่วน 2.05 หุน้ สามัญ
ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีอตั ราการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ต่ อ 1 หุ้น สามัญ โดยมี ร าคาใช้สิท ธิ 1.00 บาทต่ อ หุ้น (มูลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท) และ
มี ร ะยะเวลาการใช้สิท ธิ ไม่ เกิ น 2 ปี ก าหนดการใช้สิทธิ ในวัน ท าการสุดท้ายของเดื อนมี นาคมและ
เดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

มติท่ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ท่เี พิ่ม ดังนี ้
1). ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทัง้ การดูแลธุรกิจ
แฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทกุ ชนิดทุกประเภท การเปิ ดร้านค้าในธุรกิจด้าน
ต่าง ๆ ตามกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
2). ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ของบริษัท

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท ซิกา้ อินโนเวชน
999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุท รปราการ 10290
โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444

ด้วยคะแนนเสียง [ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ] ดังนี ้
เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

339,723,896

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียงลงคะแนน

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

