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เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมือวันที 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เริมซือB ขายวันที 17 สิงหาคม 2560)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

หุน้ สามัญ 520 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 260 ล้านบาท
โดยเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชน จํานวน 130 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั B หมด แบ่งเป็ น
1) หุน้ สามัญเพิมทุน 80 ล้านหุน้
2) หุน้ สามัญเดิมโดยบริษทั ดีงาม โฮลดิงB จํากัด ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 50 ล้านหุน้

ทุนของบริ ษทั

ณ วันที 17 สิงหาคม 2560 (วันทีเริมซือB ขาย)
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว: หุน้ สามัญ 260 ล้านบาท

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ราคาเสนอขาย

5.90 บาทต่อหุน้

วันทีเสนอขาย

9-11 สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ มทุน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1. ซือB ทีดิน สร้างโรงงาน และซือB เครืองจักรใหม่
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
รวมทัง( สิ( น

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
350.00
105.32
455.32

ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
ภายในปี 2561
ภายในปี 2561

หมายเหตุ: เงินทีระดมทุนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังB นีBเท่ากับ 472 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายทังB สินB เป็ นจํานวน 16.68 ล้านบาท คงเหลือ 455.32
ล้านบาท

การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ถ้ามี)

-ไม่ม-ี

ประเภทกิ จการและลักษณะการดําเนิ นงาน
บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “ซิกา้ ”) ได้จดทะเบียนก่อตังB บริษทั ขึนB เมือวันที 21 เมษายน
2541 ภายใต้ชอื บริษทั จิตรเจริญ โปรเกรส จํากัด โดยเริมจากการผลิตท่อโค้งร้อยสายไฟตามความเชียวชาญของผูบ้ ริหาร
เพือทดแทนสินค้านําเข้าจากประเทศญีปุ่ น ต่อมาได้เปลียนชือบริษทั เป็ น บริษทั ไดว่า อินดัสตรี จํากัด และเริมผลิตท่อโลหะ
ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ชอสิ
ื นค้า “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษทั ผลิตท่อเหล็กแล้วจ้างให้โรงชุบทําการชุบสังกะสีให้
ต่อมาบริษทั สังซือB เหล็กชุบสังกะสีประเภท Pre-zinc ชนิดม้วน (Hot dip galvanizing coil) มาใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟแทน
ซึงเป็ นวิธที นอกจากจะมี
ี
ประสิทธิภาพการป้ องกันสนิมทีดีแล้วยังเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อมด้วย

บริษทั มองเห็นโอกาสในการใช้เหล็กชุบสังกะสีดว้ ยกระบวนการต่อเนืองเพือใช้ทดแทนเหล็กทีไม่ได้ผ่านการชุบในปี 2553
บริษทั จึงได้ก่อตังB บริษทั ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชัน จํากัด เพือจําหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเพือใช้ในอุตสาหกรรมชิBนส่วนเครืองปรับ
อากาศ และได้ขยายกลุ่มสินค้าไปสูก่ ารจําหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” เพือใช้ในงานโครงสร้าง
ทัวไปทีไม่ได้มกี ารรับนํBาหนักมาก เช่น เต็นท์ นังร้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น เหล็กโครงสร้างโดยทัวไปมักไม่ได้ใช้เหล็กทีชุบมาแล้ว
ตังB แต่เป็ นวัตถุดบิ โดยเหล็กโครงสร้างเหล่านีBจะถูกนําไปชุบหรือทาสีก่อนนําไปใช้งาน ซึงต่างกับสินค้าของบริษทั ทีนําเหล็กชุบ
สังกะสีชนิดม้วนมาตัดแบ่งและขึนB รูปทําให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาและค่าแรงในการทาสี นอกจากนีBสงั กะสียงั มีความหนาทีสมําเสมอ
นอกจากการนําเสนอสินค้าทีแตกต่างแล้วบริษทั ยังมีการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนืองจนได้รบั อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand
Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปี 2555
บริษทั ยังมุ่งมันพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนืองโดยได้มกี ารประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กของบริษทั มาต่อยอดเพิมมูลค่าสินค้า
ด้วยนวัตกรรมด้วยการผลิตร้านค้าสําเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ภายใต้ตราสินค้า “I-RETAIL” ซึงเป็ นร้านค้าทีก่อสร้างทีโรงงานแล้ว
นําไปประกอบทีหน้างานซึงมีขอ้ ดีคอื สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้และลดปั ญหาขาดแรงงานฝี มอื ปั จจุบนั ได้มกี ารผลิต
เป็ นโครงการนําร่องแล้วให้แก่สถานีนBํามันบางจากแล้ว 1 แห่ง ร้านค้าสําเร็จรูปแบบโมดูลาร์ของบริษทั มีจุดเด่นตรงทีสามารถ
สร้างร้านค้าสําเร็จรูปตามแบบทีลูกค้าต้องการได้ ซึงทําให้สามารถคงอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็ นอย่างดี
บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักดังนีB
1. ผลิตและจําหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-Zinc : บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตเหล็กโครงสร้าง หรือ ท่อเหล็กอเนกประสงค์
(General Purpose Pipe) ภายใต้ตราสินค้า ZIGA ของบริษทั โดยใช้วตั ถุดบิ จากเหล็กม้วนชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนด้วย
กระบวนการต่อเนือง (Continuous Hot Dip Galvanizing) หรือ เหล็กม้วนกัลวาไนซ์ ซึงมีคุณสมบัตใิ นการทนต่อการผุกร่อน,
ป้ องกันสนิมได้เป็ นเวลานาน, มีความทนทานต่อการดัดขึนB รูป และมีพนBื ผิวทีเรียบ, เงา, สวยงาม และสมําเสมอ นํามาขึนB รูปเป็ น
ท่อเหล็กในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตังB แต่ ½ นิBว – 5 นิBว และมีความหนาหลายระดับ เพือรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานที
หลากหลาย อาทิ โครงสร้างของคอกสัตว์ ซึงต้องการคุณสมบัตกิ ารทนต่อการกัดกร่อน, โครงสร้างของเต๊นท์หรือเรือนเพาะชํา
ซึงต้องการคุณสมบัตใิ นการดัดขึนB รูปได้งา่ ย หรือส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ทมีี การเห็นพืนB ผิว ซึงต้องการผิว
ทีมีความเรียบ เงา สวยงาม เป็ นต้น
2. ผลิตและจําหน่ายท่อร้อยสายไฟประเภท Pre-Zinc (Conduit) : บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กกัลวาไนซ์สาํ หรับร้อยสายไฟ
(“ท่อกัลวาไนซ์รอ้ ยสายไฟ”) ภายใต้ตราสินค้า DAIWA ของบริษทั ซึงเป็ นท่อทีใช้สําหรับปกป้ องสายไฟภายในท่อจากความเสียหาย
โดยใช้วตั ถุดบิ จากเหล็กม้วนชุปกัลวาไนซ์เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ท่อร้อยสายไฟของบริษทั มีคุณสมบัตใิ นการทนต่อต่อการกัด
กร่อนและมีความยืดหยุ่นต่อการดัดในการใช้งาน ทังB นีB ท่อร้อยสายไฟของบริษทั สามารถปกป้ องสายไฟทังB จากความเสียหาย
ภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือถูกสารเคมีกดั กร่อน และความเสียหายภายในอันเกิดจากการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร โดยช่วย
จํากัดความร้อนหรือประกายไฟให้อยูภ่ ายในท่อ
โดยโครงสร้างรายได้ของบริษทั ตาม แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ มีดงั ต่อไปนีB
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขาย - ZIGA
รายได้ จากการขาย - DAIWA
รายได้ จากการขายอื'น
รวมรายได้ จากการขาย

(ตามทีปรับใหม่ )
งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
ปี 2559
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2557
ปี 2558
พันบาท ร้ อยละ พันบาท ร้ อยละ พันบาท ร้ อยละ พันบาท ร้ อยละ พันบาท ร้ อยละ
299,553
67.71 589,480
86.69 842,867 91.64 439,527 91.38 422,865 89.76
92,570
20.92
87,327
12.84 73,201
7.96 37,876
7.87 48,227 10.24
50,272
11.36
3,189
0.47
3,715
0.40
3,576
0.74
442,394 100.00 679,996 100.00 919,784 100.00 480,979 100.00 471,092 100.00

1)

หมายเหตุ: รายได้จากการขายอืน เช่น ร้านค้าสําเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ท่อเกรดรอง เป็ นต้น
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
บริษทั แบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษทั ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ลูกค้าขายส่ง (Wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีBเป็ นกลุ่มทีมิใช่ผใู้ ช้งานโดยตรง โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 85 ถึง 100 ของ
รายได้จากเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc โดยลูกค้ากลุ่มนีBสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทหลักๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่
1.1 ตัวแทนจําหน่าย (Distributor) เป็ นผูด้ าํ เนินการค้าส่งเหล็กทังB ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ลูกค้ากลุ่มนีB
ซือB ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพือนําไปจําหน่ายต่อ โดยลูกค้าของตัวแทนจําหน่ายส่วนใหญ่เป็ น ตัวแทนจําหน่ายในพืนB ที
และร้านค้าปลีกซึงเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณ ซึงลูกค้าเหล่านีBมกั ซืBอครังB ละมากๆ เพือให้คุม้ กับค่าขนส่ง ดังนันB
ตัวแทนจําหน่ายมักมีคลังสินค้าเพือเก็บสินค้ารวมถึงมีรถสําหรับกระจายสินค้า ตัวแทนจําหน่ายมีรา้ นค้าทีเป็ นคูค่ า้
ประจําอยูแ่ ล้ว ดังนันB การขายสินค้าให้กบั ตัวแทนจําหน่ายจึงเป็ นการได้ช่องทางการกระจายมาด้วย
1.2 ร้านค้าปลีก (Retail shop) ร้านค้าเหล่านีBมกั เป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ แต่กม็ บี างร้านซึงมีการขายวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ ควบคูไ่ ปด้วย มักมีขนาดไม่ใหญ่นกั โดยร้านค้าเหล่านีBรบั เหล็กรูปพรรณจากผูผ้ ลิตหลายราย ลูกค้ามี
ทังB ผูร้ บั เหมาและผูใ้ ช้งาน ร้านค้าปลีกทีบริษทั จําหน่ ายให้มกั อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากบริษทั ทําให้สะดวกต่อการขนส่ง
และบริการ
1.3 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็ นร้านทีมักมีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายจํานวนมากทัวประเทศ
และมีระบบบริหารจัดการทีดี มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสินค้า บริษทั มีการจําหน่าย
สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่หลาย ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เหล่านีBจะสังซือB สินค้าสําหรับสาขาทีมีความต้องการสินค้า
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้รบั ความนิยมเนืองจากผูซ้ Bอื สามารถซืBอสินค้าทีต้องการได้ในทีเดียว จึงมีการขยายสาขา
เพิมขึนB อย่างต่อเนือง อันทําให้สนิ ค้าของบริษทั สามาถขยายตัวตามไปด้วย
2. ลูกค้าขายปลีก (Retailer) ลูกค้ากลุ่มนีBเป็ นกลุ่มทีมาซือB สินค้าโดยตรงทีบริษทั โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 0 ถึง 15 ของ
รายได้จากเหล็กโครงสร้าง ส่วนมากจะเป็ นลูกค้าทีมิใช่ลูกค้าประจํา ลูกค้ากลุ่มนีBมกั เป็ นผูใ้ ช้งาน (End consumer) ซึง
ซือB ไปใช้เอง และร้านค้าปลีกทีซือB เพือนําไปจําหน่ายต่อ โดยลูกค้ากลุ่มนีBมกั สะดวกทีจะเข้ามารับสินค้าโดยตรงกับบริษทั
ทังB นีB ผูใ้ ช้งานเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษทั ลูกค้าหลักๆ มี 2 ประเภท คือ
1. ผูป้ ระกอบการ เป็ นผูท้ ใช้
ี สนิ ค้าของบริษทั ในการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านค้าให้เช่าเต็นท์จะซืBอเหล็กโครงสร้างประเภท
Pre-zinc ของบริษทั ไปผลิตเต็นท์ เป็ นต้น
2. ผูร้ บั เหมา เป็ นผูท้ ได้
ี รบั การว่าจ้างจากผูใ้ ช้งานในการสร้างสิงต่างๆ เช่น โรงเพาะชํา คอกเลีBยงสัตว์ เป็ นต้น ผูร้ บั เหมาเหล่านีB
จะซือB สินค้าของบริษทั ไปเพือนําไปผลิตตามทีได้รบั การว่าจ้างมา
นอกจากนีBผใู้ ช้งานตามบ้านยังอาจซือB สินค้าของบริษทั เพือนําไปประดิษฐ์สงของเพื
ิ
อใช้เอง เช่น เก้าอีB ราวตากผ้า เป็ นต้น
2. ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
บริษทั แบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษทั ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ลูกค้าขายส่ง (Wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีBมกั เป็ นผูร้ บั เหมา (Contractor) ซึงซือB ท่อเหล็กร้อยสายไฟสําหรับงานใช้ในงาน
โครงการทังB โครงการ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 50 - 80 ของรายได้จากท่อเหล็กร้อยสายไฟ ลูกค้ากลุ่มนีBม ี 2 ประเภท คือ
1.1 ผูร้ บั เหมาโครงการ ลูกค้ากลุ่มนีBได้รบั งานจากโครงการต่างๆ เช่น งานสนามบิน งานคอนโดมิเนียม งานโรงงานต่างๆ
เป็ นต้น โดยผูอ้ อกแบบของทางโครงการจะกําหนดชนิดสินค้าและตราสินค้าทีสามารถใช้ในโครงการได้ในทะเบียน
ผูค้ า้ (Vendor list) ซึงผูร้ บั เหมาจะต้องเลือกซืBอสินค้าตามชนิดและยีห้อทีระบุในทะเบียนผูค้ า้ เท่านันB โดยสินค้า
ชนิดหนึงอาจมีหลายตราสินค้าทีได้รบั การขึนB ทะเบียนในทะเบียนผูค้ า้
1.2 ร้านค้าทีขายสินค้าให้ผรู้ บั เหมา ร้านค้ากลุ่มนีBจะเน้นการขายสินค้าให้กบั ผูร้ บั เหมาทีได้งานขนาดไม่ใหญ่นักจึงมักจะ
ซือB จากร้านค้า ด้วยว่าในโครงการหนึงๆมีรายการสินค้าทีจะต้องซือB หลายชนิด ร้านค้าเหล่านีBเป็ นผูเ้ สนอสินค้าทีอยู่
ในทะเบียนผูค้ า้ ชนิดต่างๆให้แก่ผรู้ บั เหมา ทําให้ผรู้ บั เหมาไม่จาํ เป็ นต้องเสียเวลาติดต่อหาสินค้าทีละชนิด ช่วยให้ม ี
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
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2. ลูกค้ากลุ่มขายปลีก (Retailer) ลูกค้ากลุ่มนีBโดยมากจะเป็ นร้านค้าทัวไปทีขายอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัวไป ลูกค้ากลุ่มนีBมสี ดั ส่วน
ประมาณร้อยละ 20 - 50 ของรายได้จากท่อเหล็กร้อยสายไฟ โดยมากแล้วบริษทั จะเน้นร้านค้าทีมีศกั ยภาพ เช่น มีทมี งานขาย
และมีคลังสินค้ารองรับ เป็ นต้น อย่างไรก็ดบี ริษทั มีการจําหน่ายให้รา้ นค้าปลีกทีมีสาขา เพือเป็ นช่องทางในการกระจาย
สินค้า ลูกค้าของร้านขายปลีกมักเป็ นผูร้ บั เหมารายย่อยทีรับงานเดินสายไฟตามบ้านหรือเป็ นช่างรับซ่อมงานไฟฟ้ า
ทังB นีB ในปี 2558 บริษทั มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่จํานวน 2 ราย รายหนึงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 – 20 ของ
รายได้รวมของบริษทั อีกรายหนึงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 – 30 ของรายได้รวมของบริษทั
สําหรับปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 บริษทั มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่จํานวน 2 ราย รายหนึงในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40 – 50 ของรายได้รวมของบริษทั อีกรายหนึงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 – 20 ของรายได้รวมของบริษทั
ช่องทางการจําหน่ าย
1. เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
บริษทั แบ่งช่องทางการจําหน่ายของบริษทั ออกเป็ น 3 ช่องทาง ดังนีB
1. จําหน่ ายตรง บริษทั มีฝ่ายขายเข้าไปนําเสนอสินค้าให้แก่ตวั แทนจําหน่ ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพือเป็ นช่องทางใน
การจําหน่ายสินค้าให้แก่ผใู้ ช้งานหรือร้านค้าปลีกต่อไป โดยบริษทั จะเลือกนําเสนอสินค้าให้แก่ตวั แทนจําหน่ ายหรือร้านค้า
ทีมีศกั ยภาพเพือทีจะเป็ นคูค่ า้ ทีส่งเสริมกันต่อไป ในกรณีทลูี กค้าติดต่อซือB สินค้าโดยตรงกับบริษทั ฝ่ ายขายนีBกจ็ ะทําหน้าที
ในการนําเสนอและขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าด้วย
2. ตัวแทนจําหน่าย (Distributor) ส่วนมากมักเป็ นผูจ้ ําหน่ายเหล็กรูปพรรณทีมีช่องทางจําหน่ายสินค้าทัวประเทศ ช่องทาง
จําหน่ายของตัวแทนจําหน่าย มีทงั B ตัวแทนจําหน่ายรายทีเล็กกว่า ร้านค้าปลีกและผูใ้ ช้งาน บริษทั เลือกตัวแทนทีมีช่องทาง
การจําหน่ายต่อได้อย่างทัวถึง มีคลังสินค้าสําหรับเป็ นจุดกระจายสินค้าและมีทมี ขายทีช่วยจําหน่ายสินค้า
3. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่ทมีี อุปกรณ์ก่อสร้างครบทุกประเภทเพือให้ลูกค้าทีมาซือB สินค้า
สามารถซือB ทุกอย่างได้ในทีเดียว ร้านค้าปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสนิ ค้าอุปโภค บริโภคจําหน่ ายด้วย ลูกค้าเป็ นได้ทงั B ผูร้ บั เหมา
ทีมาซืBอสินค้าเพือให้ได้สนิ ค้าทีต้องการได้ในทีเดียว หรือเป็ นผูใ้ ช้งานทัวไปทีซือB ไปใช้งานเอง
2. ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
บริษทั แบ่งช่องทางการจําหน่ายของบริษทั ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนีB
1. จําหน่ายตรง บริษทั มีฝ่ายขายทีทําหน้าทีเสนอสินค้าให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย โดยมีกลุ่มหลักดังนีB
1.1 ผูอ้ อกแบบโครงการ ฝ่ ายขายเข้าไปนําเสนอสินค้ากับผูอ้ อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคาร
ต่างๆ เป็ นต้น เพือให้สนิ ค้าของบริษทั เป็ นทีรูจ้ กั และได้ขนBึ ทะเบียนผูค้ า้ (vendor list) เนืองด้วยผูร้ บั เหมาของโครงการ
จะต้องซือB สินค้าทีมีคณ
ุ สมบัตแิ ละตราสินค้าตามทีระบุอยูใ่ นทะเบียนผูค้ า้ เท่านันB
1.2 ผูร้ บั เหมา ในโครงการทีมีขนาดใหญ่ ผูร้ บั เหมาทีได้รบั งานมักจะซือB สินค้าโดยตรงกับผูผ้ ลิต บริษทั จึงมีการเข้าไป
นําเสนอสินค้าให้ผรู้ บั เหมาสามารถจดจําสินค้าของบริษทั ได้
2. ร้านค้าปลีก เป็ นช่องทางจําหน่ายทีทําให้สนิ ค้าของบริษทั สามารถครอบคลุมพืนB ทีจําหน่ายสินค้าได้มากขึนB ฝ่ ายขายของ
บริษทั จะเป็ นผูเ้ ลือกร้านค้าปลีกทีจะจําหน่ายสินค้าของบริษทั ร้านค้าปลีกมีทงั B ทีเป็ นร้านค้าปลีกทีเน้นลูกค้าผูร้ บั เหมาและ
ร้านค้าปลีกทีลูกค้าหลักเป็ นผูใ้ ช้งานรายย่อย เช่น ผูร้ บั เหมาหรือช่างไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึงใช้สนิ ค้าไม่มาก การขายผ่าน
ร้านค้าปลีกจึงเป็ นการกระจายสินค้าให้ทวถึ
ั งและได้รา้ นค้าปลีกเหล่านีBช่วยอธิบายการใช้งานสินค้าอีกด้วย
นอกจากนีB บริษทั ยังมีการแนะนําสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.ziga.co.th ของบริษทั และจําหน่ ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com
ซึงเป็ นเว็บไซต์คา้ ส่ง ซึงดําเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
ส่วนประกอบหลักทีบริษทั จัดซือB เพือผลิตมี 2 ประเภทคือ เหล็กและวัสดุสนBิ เปลือง
1. เหล็ก เป็ นต้นทุนสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 - 98 ของยอดซือB รวมของบริษทั บริษทั ซืBอเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจาก
ต่างประเทศ โดยบริษทั มีการคัดเลือกผูผ้ ลิตทีมีคุณภาพตามมาตรฐานทีบริษทั กําหนดทังB ในและต่างประเทศทําให้บริษทั
สามารถเลือกผูผ้ ลิตทีมีขอ้ เสนอทีดีทสุี ดได้และยังเป็ นการลดความเสียงในการพึงพาผูผ้ ลิตรายใดรายหนึง บริษทั มีการซืBอ
เหล็กชุบสังกะสีผ่านบริษทั ตัวแทนจําหน่ าย (Trader) ในประเทศจีนและประเทศไทย ซึงบริษทั มีตวั แทนจําหน่ ายทีบริษทั
คัดเลือกเอาไว้หลายราย โดยบริษทั ให้ตวั แทนจําหน่า ยเสนอราคาและเวลาจัดส่งสินค้าของเหล็กชุบสังกะสีทมีี คุณสมบัต ิ
ตามทีบริษทั ต้องการ แล้วบริษทั จะทําการเลือกจากผูใ้ ห้ขอ้ เสนอทีเหมาะสมทีสุด อย่างไรก็ดี ในการซืBอเหล็ก บริษทั มีการศึกษา
ข้อมูลความเคลือนไหวของราคาและข่าวสารของเหล็กเสมอ เพือประกอบการตัดสินใจว่าจะสังเหล็กเมือไร และปริมาณเท่าไ
2. วัสดุสนBิ เปลือง เป็ นต้นทุนสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของยอดซือB รวมของบริษทั บริษทั มีการใช้วสั ดุสนBิ เปลือง เช่น ลวดเชือม
พลาสติกครอบเกลียว เป็ นต้น ในการผลิต โดยมีการคัดเลือกผูผ้ ลิตทีมีคุณภาพทังB ในและต่างประเทศ โดยนอกจากจะพิจารณา
เรืองราคาแล้ว ยังมีการพิจารณาเรืองเวลาในการจัดส่งและการมีของเพียงพอต่อการใช้งานของบริษทั เพือให้มนใจว่
ั าสายการผลิต
ของบริษทั จะผลิตได้อย่างต่อเนือง ในกรณีทผูี ผ้ ลิตหลักมีปัญหาในการจัดส่งของ บริษทั สามารถซืBอสินค้าจากผูผ้ ลิตทีมีคุณภาพ
ใกล้เคียงซึงบริษทั ได้มกี ารคัดเลือกผูผ้ ลิตเอาไว้แล้ว
ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2559 ปริมาณการจําหน่ายท่อเหล็กทังB ประเทศเท่ากับประมาณ 400,000 ตัน ส่วนยอดขายของบริษทั เท่ากับประมาณ
33,000 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.25 อย่างไรก็ด ี ปริมาณการขายท่อเหล็ก 400,000 ตันนันB ประกอบด้วยท่อหลาย
ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็ นท่อเหล็กดํา ทังB นีBจากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั เชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย พบว่าผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ท่อเหล็กมีจํานวนประมาณ 57 ราย สําหรับผูป้ ระกอบการทีมีการจําหน่ายท่อเหล็กชุบสังกะสีมจี ํานวน 12 ราย แต่ไม่มบี ริษทั ใด
ทีจําหน่ายสินค้าหลักเป็ นท่อเหล็กแบบ Pre-zinc เช่นเดียวกับบริษทั โดยบริษทั แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนีB
1. เหล็กโครงสร้าง คูแ่ ข่งของเหล็กโครงสร้างของบริษทั มี 2 ประเภท คือ
1.1 ท่อเหล็กดําทีนําไปผ่านกระบวนการชุบสังกะสี เป็ นท่อทีชุบสังกะสีหลังจากขึนB รูปท่อเหล็กแล้ว ท่อเหล็กดําทําจากเหล็ก
รีดร้อนเพือใช้ในงานโครงสร้าง ผูผ้ ลิตนําท่อเหล็กดํามาชุบสังกะสีเมือลูกค้าต้องการเหล็กทีสามารถกันสนิมได้ ท่อเหล็ก
ประเภทนีBสามารถใช้งานประเภทเดียวกับเหล็กโครงสร้างของบริษทั ได้ แต่เนืองด้วยความหนามักถูกจํากัดด้วยความหนา
ของท่อเหล็กดําจึงเป็ นการยากทีจะปรับให้มคี วามหนาตรงตามทีผูใ้ ช้งานต้องการได้ อีกทังB การชุบสังกะสีหลังขึนB รูปท่อ
เสร็จแล้วมักมีความหนาของสังกะสีมากเกินความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ดที ่อประเภทนีBนิยมใช้บริเวณทีเหล็กมี
โอกาสเป็ นสนิมได้เร็วเช่นบริเวณชายทะเลเพราะชันB สังกะสีทป้ี องกันมีความหนา ท่อเหล็กดําทีนําไปผ่านกระบวนการ
ชุบสังกะสี มีผผู้ ลิตมากราย เช่น บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บมจ.เอเซีย เมทัล บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี เป็ นต้น
1.2 ท่อทีขึนB รูปโดยเหล็กรีดเย็นชุบสังกะสี (Pre-zinc) เป็ นท่อประเภทเดียวกันกับสินค้าของบริษทั มีทงั B ผลิตในประเทศ เช่น
บจก.คอทโก้เมททอลเวอร์คส บจก.ทาโมเสะ เทรดดิงB เป็ นต้น และนําเข้าจากต่างประเทศ โดยรวมคูแ่ ข่งยังมีน้อยราย
สินค้านําเข้าจากต่างประเทศมักตังB ราคาทีตํากว่าสินค้าของบริษทั แต่มกั มีปัญหาเรืองมีขนาดของท่อไม่ครบทําให้ไม่ม ี
สินค้าเมือลูกค้าต้องการ อีกทังB ในกรณีทเกิ
ี ดปั ญหายังติดต่อเพือแก้ปัญหาได้ลาํ บากกว่าผูผ้ ลิตในประเทศ
2. ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
มีบริษทั จําหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟทีเป็ นทีรูจ้ กั ในตลาดประมาณ 10 ราย โดยมีทงั B บริษทั ทีผลิตเพือจําหน่ายเองและ
นําเข้ามาจากต่างประเทศเพือจัดจําหน่ าย การแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษทั ทีได้รบั มาตรฐาน UL เช่นเดียวกับ
บริษทั และมีคุณภาพใกล้เคียงกันมี 2 บริษทั คือ บริษทั พานาโซนิค อีโค โซลูชนส์
ั สตีล (ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั
แอร์โรว์ ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และมีผผู้ ลิตข้างต้นบางรายรับจ้างผลิตท่อให้กบั แบรนด์ต่างๆ อีกด้วย บริษทั แข่งขันใน
ตลาดสินค้าคุณภาพสูง ระดับราคาเหมาะสมตามคุณภาพของสินค้า
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ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
บริษทั ให้ความสําคัญต่อสิงแวดล้อมเป็ นอย่างยิง บริษทั จึงมีการพิจารณาผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึBน โดยมี
2 ปั จจัยทีอาจมีผลกระทบดังนีB
1. เสียง กระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้างทําให้เกิดเสียงดังซึงอาจรบกวนผูค้ นหรือส่งผลกระทบต่อการได้ยนิ ของผูป้ ฏิบตั งิ านได้
อย่างไรก็ด ี ไม่มบี า้ นเรือนอยูอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณสถานประกอบการของบริษทั แต่อย่างใด และบริษทั มีการออกข้อกําหนดให้พนักงาน
ต้องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันเสียงตลอดเวลาเพือลดผลกระทบจากเสียงทีเกิดขึBน
2. ของเสียจากการผลิต ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารหล่อเย็นเพือลดความร้อน และฝุ่ นผงสังกะสีสาํ หรับเคลือบรอยเชือม
ซึงของเสียเหล่านีBจําเป็ นต้องมีการกําจัดอย่างถูกวิธเี พือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม บริษทั ได้มกี ารจ้างให้บริษทั รับกําจัด
ของเสียทีได้รบั อนุญาตในการประกอบกิจการเกียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไม่ใช้แล้วไปกําจัด
สรุปสาระสําคัญของสัญญา บริษทั มีสญ
ั ญาทีสําคัญดังนีB
1. สัญญาเช่าทีดิน: บริษทั มีการทําสัญญาเช่าทีดินจากกรรมการ เพือใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนีB
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์
รายละเอียด
เช่าทีดิน
นายศุภกิจ
เพือใช้ในการประกอบ ทรัพย์สนิ ทีเช่า
งามจิตรเจริญ กิจการโรงงานซึงเป็ น ทีดิน โฉนดเลขที 20005 เลขทีดิน 571 หน้าสํารวจ 23407 ต.ในคลอง
กรรมการ
ทีตังB ของเครืองจักร บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เนืBอที 2 ไร่ 2 งาน
(ผูใ้ ห้เช่า)
34.4 ตารางวา
อัตราค่าเช่า
เดือนละ 50,000 บาท
ระยะเวลา
ระยะเวลา 3 ปี นับตังB แต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2561 และต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี 2 ครังB รวมเป็ น 9 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญา
ผูเ้ ช่าแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือถึงผูใ้ ห้เช่าก่อนครบกําหนดสัญญาเช่า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
การเลิกสัญญา
เมือผูเ้ ช่าผิดนัดชําระค่าเช่างวดใดงวดหนึง หรือเงินจํานวนใดๆ ทังB หมด
หรือบางส่วน รวมถึงการทีผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
เงือนไขสําคัญ
- ผูใ้ ห้เช่าไม่มสี ทิ ธิขายทรัพย์ทเช่
ี าให้แก่บุคคลอืนก่อนครบกําหนด
การเช่าตามสัญญานีB หากผูใ้ ห้เช่ามีความประสงค์จะขายทรัพย์สนิ
ก่อนครบกํา หนดการเช่าตามสัญ ญา ผู้ใ ห้เ ช่า จะต้องแจ้ง ให้ผู้เ ช่ า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน เพือให้โอกาสผูเ้ ช่าหากประสงค์
จะซือB ทรัพย์ทเช่
ี า
- ในการต่อสัญญาเช่า ทังB สองฝ่ ายตกลงให้ปรับขึนB ราคาค่าเช่าได้อกี
ร้อยละ 10 จากค่าเช่าเดิมในการต่อสัญญาเช่าแต่ละครังB
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2. สัญญาเช่าซือB เครืองจักร: บริษทั มีการทําสัญญาเช่าซือB เครืองจักรเพือใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนีB
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์
รายละเอียด
เช่าแบบ
บริษทั แฟค เพือเช่าซือB เครืองจักร ทรัพย์สนิ ทีเช่าซือB
ลิสซิง
เตอรี แอนด์ สําหรับการดําเนิน ทรัพย์สนิ ตามทีระบุในเอกสารแนบท้าย ดังนีB 1. เครืองต๊าปเกลียวท่อ
เลขที FL12- อีควิปเมนท์ ธุรกิจ
2. เครืองรีดท่อเหล็ก 3. เครืองตัดท่อเหล็ก 4. เครืองเชือมท่อเหล็ก
0397-000 กสิกรไทย
5.เครืองแพ็คกิงB
จํากัด
อัตราค่าเช่าซือB
จํานวนเงินค่าเช่าและระยะเวลาในการชําระค่าเช่าให้เป็ นไปตามเงือนไข
ทีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายซึงสรุปได้ ดังนีB
เอกสาร
ทรัพย์สิน อัตราค่าเช่าซื(อ
ระยะเวลา
แนบท้าย
ทีเช่าซื(อ
ต่อเดือน
สัญญาเช่า
(ไม่รวมภาษี)
แบบลิ สซิ ง
เลขที FL12- เครืองต๊าป 182,588.00 บาท
48 เดือน
0397-001
เกลียวท่อ
นับตังB แต่วนั ที
28 พ.ย. 25551/
เลขที FL12- เครืองรีด
335,037.00 บาท
48 เดือน
0397-002
ท่อเหล็ก
นับตังB แต่วนั ที
21 ธ.ค. 25551/
เลขที FL12- เครืองตัด
41,815.00 บาท
48 เดือน
0397-003
ปลายท่อ
นับตังB แต่วนั ที
26 ก.พ. 25561/
เลขที FL12- เครือง
631,062.00 บาท
60 เดือน
0397-006
เชือมท่อ
นับตังB แต่วนั ที
19 พ.ย. 25562/
เลขที FL12- เครืองตัด
341,535.00 บาท
60 เดือน
0397-007
ปลายท่อ
นับตังB แต่วนั ที
เครืองเชือม
20 ต.ค. 2557
ท่อ เครือง
แพ็คกิงB
เลขที FL12- เครืองต๊าป 127,225.00 บาท
60 เดือน
0397-008
เกลียวท่อ
นับตังB แต่วนั ที
23 เม.ย. 2558
1/
2/

สัญญาหมดอายุแล้วและไม่มกี ารต่อสัญญา
สัญญาหมดอายุ 18 พ.ย. 2561 และบริษทั ไม่มแี ผนต่อสัญญา

การเลิกสัญญา
เมือผูเ้ ช่ามิได้ชาํ ระค่าเช่าตามทีกําหนด หรือผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
รวมถึงในกรณีทมีี เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนีBเกิดขึนB ผูใ้ ห้เช่า
มีสทิ ธิทจะดํ
ี าเนินการบอกเลิกสัญญา
- ผูเ้ ช่าหยุดพักกิจการหรือไม่ดาํ เนินกิจการต่อไป หรือล้มละลาย หรือ
เลิกกิจการ หรือควบเข้ากับกิจการของผูอ้ นื
- เมือผูเ้ ช่าถูกบังคับคดีหรือถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือทํา
การจ่ายจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สนิ (ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะมี
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สัญญา

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
ผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สนิ ทีเช่าหรือไม่กต็ าม) หรือเมือมีการยืน
ขอเลิกกิจการของผูเ้ ช่า
- เมือผูเ้ ช่าไม่สามารถชําระหนีBตามคําพิพากษา
- เมือผูเ้ ช่าเข้าทําสัญญาประนอมหนีBกบั เจ้าหนีBของตน
เงือนไขสําคัญ
- ภายในเวลาเดียวกันกับการออกใบรับทรัพย์สนิ ทีเช่า ผูเ้ ช่าตกลงเอา
ประกันภัยและจัดการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยในทรัพย์สนิ ทีเช่า
กับบริษทั ประกันภัยทีผูใ้ ห้เช่าเห็นชอบในนามของผูใ้ ห้เช่า และระบุ
ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ และตกลงดําเนินการให้การประกันภัย
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ใช้บงั คับได้ตลอดระยะเวลาเช่าตามสัญญา
- สัญญานีBถอื เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าไม่สามารถโอนสิทธิ
หรือข้อผูกพันของตนหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าแก่บุคคลภายนอกได้
- ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ zในทรัพย์สนิ ทีเช่า และผูเ้ ช่าตกลงทีจะไม่นํา
ทรัพย์สนิ ทีเช่าไปจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าซืBอ ให้เช่า ให้ยมื จํานํา
หรือทํานิตกิ รรมอืนใดทีเป็ นภาระผูกพันกับทรัพย์สนิ ทีเช่า หรือให้
ผูอ้ นครอบครอง
ื
หรือใช้ทรัพย์สนิ ทีเช่าแทน เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า
- เอกสารแนบท้ายสัญญาทีทําขึนB ในวันทําสัญญา และทีได้มกี ารทําขึนB
เพิมเติมในภายหน้า ตลอดจนทีได้มกี ารแก้ไขและ/หรือเพิมเติมเกียวกับ
เงือนไขข้อกําหนดของสัญญาหรือทรัพย์สนิ ทีเช่าเป็ นครังB คราวใน
ภายหน้า ให้ถอื เป็ นส่วนหนึงของสัญญานีB

3. สัญญากูเ้ งิน : บริษทั มีการทําสัญญาเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินหลายฉบับ โดยสัญญาทีสําคัญมีดงั นีB
สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์
รายละเอียด
สัญญากูเ้ งิน ธนาคาร
วัตถุประสงค์โดยรวม วงเงินกูร้ วม
รวมจํานวน กสิกรไทย
เพือซืBอ ทีดิน พร้อ ม 128,197,000 บาท
7 ฉบับ
จํากัด
โรงงาน และเพื อ อัตราดอกเบียB
(มหาชน)
การก่อสร้างปรับปรุง MLR และ MLR ลบด้วยอัตราดอกเบียB ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี
และพัฒ นาบนทีดิน ระยะเวลา
ตลอดจนเพือใช้เป็ น 60 เดือน นับแต่เดือนทีมีการเบิกรับเงินกู้
เงินลงทุนในกิจการ หลักประกัน และการคําB ประกัน
ทีดิน โฉนดเลขที 20005 พร้อมสิงปลูกสร้าง เลขที 999/9 โฉนดทีดิน
20008, 20009, 33449 และ 33450 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ และนางสาว
วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็ นผูค้ Bาํ ประกัน
เงือนไขอืน
- ในกรณีทผูี ก้ ผู้ ดิ นัด หรือผิดสัญญา ผูก้ ูต้ กลงให้ผใู้ ห้กูค้ ดิ ดอกเบีBยใน
กรณีผดิ นัดชําระหนีB ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ทีผูก้ ผู้ ดิ นัด
- ผูก้ ูจ้ ะต้องเอาประกันภัยและจัดการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยใน
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สนิ บนพืนB ทีเช่า ประเภท
คุม้ ครองการเสียงภัยทุกชนิด โดยระบุให้ผใู้ ห้กูเ้ ป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
และเอาประกันภัยในวงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินสินเชือตามสัญญา
- ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้ผใู้ ห้กู้ หรือตัวแทนของผูใ้ ห้กู้ ดําเนินการสํารวจ
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สัญญา

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

สัญญา
ทรัสต์รซี ที
รวมจํานวน
5 ฉบับ

ธนาคาร
กสิกรไทย
จํากัด
(มหาชน)

เพือใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน

สัญญาซือB
ขายเงินตรา
ต่างประเทศ
ล่วงหน้า
รวมจํานวน
4 ฉบับ

ธนาคาร
กสิกรไทย
จํากัด
(มหาชน)

เพือป้ องกัน
ความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียน

สัญญาซือB
ขายเงินตรา
ต่างประเทศ
ล่วงหน้า
รวมจํานวน
1 ฉบับ

ธนาคาร
กรุงไทย
จํากัด
(มหาชน)

เพือป้ องกัน
ความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียน

รายละเอียด
และประเมินราคาหลักประกันทุก 1 ปี โดยหากพบว่ามีหลักประกัน
มูล ค่าลดน้อยลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูล ค่าหลักประกัน ผูใ้ ห้กู้
สงวนสิทธิ zทีจะเรียกให้ผกู้ จู้ ดั หาหลักประกันอืนมาทดแทน
- ผูก้ จู้ ะไม่ก่อข้อผูกพัน หนีB หรือภาระใดๆ โดยการกูย้ มื หรือคํBาประกัน
บุคคลใดๆ จนทําให้อตั ราส่วนของหนีBส นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
เกินกว่าอัตรา 2.5 ต่อ 1
- ผูก้ ูจ้ ะดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีB (DSCR : Debt
Service Coverage Ratio) ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า
วงเงินรวม
300,000,000 บาท
หลักประกัน และการคําB ประกัน
ทีดิน โฉนดทีดิน 20008, 20009, 33449 และ 33450 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายศุภกิจ งามจิตร
เจริญ และนางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็ นผูค้ าBํ ประกัน
เงือนไขอืน
- ทรัสต์รซี ที แต่ล ะฉบับ จะต้องมีระยะเวลาการชําระเงินไม่เกิน 150
หรือ 180 วัน (ตามแต่ละสัญญา) หรือระยะเวลาอืนตามทีธนาคาร
เห็นสมควร
วงเงินรวม
8,446,200 เหรียญสหรัฐอเมริกา
หลักประกัน และการคําB ประกัน
ทีดิน โฉนดทีดิน 20008, 20009, 33449 และ 33450 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายศุภกิจ งามจิตร
เจริญ และนางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็ นผูค้ าBํ ประกัน
เงือนไขอืน
วงเงิน
240,000,000 บาท
หลักประกัน และการคําB ประกัน
ทีดิน โฉนดทีดิน 81777 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ พร้อมสิงปลูกสร้าง โดยมีนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ,
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนายธีรนาท งามจิตรเจริญ เป็ น
ผูค้ าBํ ประกัน
เงือนไขอืน
- กําหนดวงเงิน 12 เดือน ทบทวนวงเงินทุกปี
- กําหนดให้มรี ะยะเวลาการทํา Forward Contract แต่ละครังB ไม่เกิน
6 เดือน
- คิด Premium / Discount และระยะเวลาในการทํา Forward Contract
ตามระเบียบธนาคาร
- ให้ม ี Underlying Import Transaction รองรับ และผ่านบมจ.ธนาคาร
กรุงไทย
- กําหนด Settlement Limit จํานวน 240.00 ล้านบาท
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การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ

-ไม่ม-ี

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ คและการจัดการ -ไม่ม-ี
โครงการดําเนิ นงานในอนาคต
บริษทั มีโครงการทีจะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพือเพิมกําลังการผลิต และเพิมพืนB ทีสําหรับบริหารจัดการวัตถุดบิ และ
สินค้าสําเร็จรูป เนืองจากปั จจุบนั บริษทั มีพนBื ทีไม่เพียงพอในการเพิมเครืองจักรใหม่รวมถึงไม่มพี นBื ทีเพียงพอทีจะจัดเก็บวัตถุดบิ
และสินค้าสําเร็จรูปเพือรองรับการเติบโตของยอดขาย ดังนันB บริษทั จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องเตรียมการหาพืนB ทีเพิมเติม ทังB นีB
แผนการลงทุนของบริษทั มีมลู ค่ารวมประมาณ 350.00 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงั นีB
แผนการลงทุนสร้างโรงงานใหม่
บริษทั มีแผนทีจะซือB ทีดิน สําหรับสร้างโรงงานและติดตังB เครืองจักรใหม่ โดยมีแผนทีจะหาทีดินในบริเวณไม่ไกลจากทีตังB
ในปั จจุบนั ของบริษทั มากนัก เพือความสะดวกในการบริหารจัดการ เบืBองต้นคาดว่าจะมีการลงทุนเครืองจักรใหม่ ดังนีB
1. ซือB เครืองตัดม้วนเหล็ก สําหรับตัดม้วนเหล็กให้มหี น้ากว้างตามกําหนดเพือนําไปผลิตสินค้า โดยปั จจุบนั บริษทั ว่าจ้าง
บริษทั ภายนอกตัดม้วนเหล็กให้ เนืองจากทีผ่านมาปริมาณการผลิตของบริษทั ยังไม่คมุ้ ต่อการลงทุนเครืองตัดม้วนเหล็ก อย่างไรก็ด ี
จากการทีปริมาณการผลิตของบริษทั มีการเติบโตอย่างต่อเนือง จนอยู่ในระดับทีคุม้ ค่าต่อการลงทุนซืBอเครืองตัดม้วนเหล็กมา
ดําเนินการตัดเหล็กเองแล้ว บริษทั จึงตัดสินใจลงทุนซือB เครืองตัดม้วนเหล็กมาดําเนินการเอง อันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถ
บริหารจัดการการตัดม้วนเหล็กเองได้
2. ซือB เครืองจักรเพือเพิมสายการผลิตท่อเหล็ก ปั จจุบนั บริษทั ผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิตของบริษทั แล้ว ดังนันB เพือขยาย
กําลังการผลิตสําหรับรองรับการเติบโตในอนาคต เบืBองต้นบริษทั วางแผนทีจะเพิมสายการผลิตท่อเหล็กขึนB อีก 2 สายการผลิต
ภายในปี 2561 โดยจะเป็ นการลงทุนในเครืองขึนB รูปเหล็ก เครืองลบคมและเครืองทําเกลียว โดยการเพิมสายการผลิตนีBจะทําให้
กําลังการผลิตเพิมขึนB ประมาณร้อยละ 30 ของกําลังการผลิต ณ สินB สุดวันที 31 มีนาคม 2560
สําหรับโรงงานแห่งใหม่นBี นอกจากจะใช้ตดิ ตังB เครืองตัดม้วนเหล็กและสายการผลิตท่อเหล็กแล้ว บริษทั ยังสามารถ
ใช้พนBื ทีนีBเพือจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าสําเร็จรูปรวมถึงม้วนเหล็กซึงเป็ นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ทีจะเพิมขึนB ตามการเติบโต
ของบริษทั ในอนาคตให้มปี ระสิทธิภาพเพิมขึนB ด้วยการจัดวางผังโรงงานและคลังสินค้าให้มคี วามคล่องตัวในกระบวนการผลิต
และรับ-ส่งวัตถุดบิ /สินค้า ทังB นีB เบืBองต้นบริษทั คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 350.00 ล้านบาท การก่อสร้างโรงงานและ
ติดตังB เครืองจักรใช้เวลาประมาณ 8 – 12 เดือน โดยบริษทั คาดว่าจะสามารถเริมดําเนินการก่อสร้างโรงงานได้ภายในไตรมาสที 4
ปี 2560
ทังB นีB บริษทั วางแผนทีจะใช้เงินทีได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงงาน ซืBอทีดิน
อาคารและเครืองจักรใหม่ และจัดหาเงินจากกูย้ มื สถาบันการเงินเพิมเติมในส่วนทียังไม่เพียงพอต่อการลงทุน
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รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานเจ้ าหน้ าที'บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของ ZIGA โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 35.46 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 220 ล้ านบาท
บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค
• เป็ นบริษัทของครอบครัวนายวุฒิศกั ดิK ทัสฐาน ซึง' เป็ นคู่สมรสของคุณมณฑา ทัสฐาน โดยคุณมณฑา ทัสฐานเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ ZIGA
(“KLS”)
• นายวุฒิศกั ดิK ทัสฐาน เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 35 ล้ านบาท
• KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก และธุรกิจจําหน่าย ติดตั Rงอุปกรณ์ไฟฟ้า
รายการระหว่างกันสําหรับงวดปี สนBิ สุด 31 ธันวาคม 2559 และ 30 มิถุนายน 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ลักษณะรายการ
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ทีอาจมีความขัดแย้ ง
31 ธ.ค. 2559
30 มิ.ย. 2560 (6 เดือน)
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ จ่ายค่าเช่าที'ดิน
600,000
300,000 บริ ษัทเช่าที'ดินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ แปลงที' ตังR โรงงานเลขที' 999/9 ซึ'งใช้ ใน
การผลิตสินค้ าของบริ ษัท โดยงวดเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2559 และงวดเดือน
มกราคมถึงมิถนุ ายน ปี 2560 คิดค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน ซึง' เป็ นค่าเช่าอัตราเดิมปี
2559 โดยราคาค่าเช่านี ไR ด้ กําหนดขึนR โดยเทียบเคี ยงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระ คือบริษทั เดอะแวลูเอชัน' แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด ตามรายงานฉบับลงวันที'
15 มกราคม 2559
บจก.เค.แอล.เอส.อีเลคทริค ค่าจ้ างทําแม่พิมพ์สําหรับ
บริษัทได้ จ้าง KLS ให้ ทําแม่พิมพ์พลาสติกครอบปลายท่อ สําหรับป้องกันเกลียวปลาย
(“KLS”)
พลาสติกครอบปลายท่อ
ท่อเสียหาย มีการสัง' ทําแม่พิมพ์สําหรับท่อ 9 ขนาด ปี 2559เป็ นมูลค่า 609,000.00
เจ้ าหนี Rการค้ า
บาท นอกจากนีใR นปี 2559 และ 6 เดือนแรกปี 2560 ยังมีการจ้ างทําพลาสติกครอบ
ยอดยกมา
- ปลายท่อเป็ นจํานวนเงินทั Rงสิ Rน 79,465 บาท และ 1,390,718 บาท ตามลําดับ (ยอด
เพิม' ขึ Rนระหว่างงวด
609,000
- รวม VAT) รายการนี Rมีการเปรี ยบเทียบราคาและเงื'อนไขการค้ ากับผู้ผลิตแม่พมิ พ์รายอื'น
ชําระคืนระหว่างงวด
(609,000)
- ตามกระบวนการจัดซื Rอของบริษทั
ยอดปลายงวด
ค่าจ้ างทําพลาสติกครอบ
ปลายท่อ
เจ้ าหนี Rการค้ า
ยอดยกมา
79,465
เพิม' ขึ Rนระหว่างงวด
79,465
1,390,718
ชําระคืนระหว่างงวด
1,214,541
ยอดปลายงวด
79,465
255,642
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ภาระผูกพัน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกียวกับการเช่าทีดินทีใช้ในการประกอบกิจการ
จากกรรมการท่านหนึง โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าขันB ตําภายใต้สญ
ั ญาเช่าทีไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนีB
ข้อมูลทางการเงิน
30 มิถนุ ายน 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

450,000
350,000
800,000

600,000
600,000
1,200,000

ปัจจัยเสียง
1. ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักของบริษทั คือ เหล็กชุบสังกะสี ซึงมูลค่าซืBอเหล็กชุบสังกะสีของบริษทั คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90
ของยอดซือB สินค้าและบริการรวม ระหว่างปี 2558 ถึง 6 เดือนแรก ปี 2560 ราคาเหล็กทีบริษทั ซืBอมีการผันผวนตามราคาเหล็ก
ในตลาดโลก ซึงอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั หากบริษทั ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนเหล็กทีมี
การเปลียนแปลงได้
อย่างไรก็ด ี บริษทั มีการกําหนดราคาเพือรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของราคาวัตถุดบิ แต่ในกรณีทราคาวั
ี
ตถุดบิ
มีการปรับตัวเพิมขึนB อย่างมาก บริษทั สามารถเจรจาเพือปรับราคาได้ในระดับหนึง อีกทังB บริษทั มิได้มนี โยบายกักตุนเหล็กเพือ
เก็งกําไร โดยจะสังซือB เหล็กตามความต้องการในการผลิตเท่านันB วัตถุดบิ ทีได้รบั ผลกระทบจึงมีไม่มากนัก
2. ความเสียงจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของภาครัฐ
กรมการค้าต่างประเทศได้ใช้มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) เพือปกป้ องอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จากการโจมตีของสินค้าต่างประเทศทีขายในราคาตํากว่าต้นทุนการผลิต หรือสินค้าทีขายในราคาตํากว่าสินค้าชนิดเดียวกัน
ในตลาดอืนๆ หากเหล็กชุบสังกะสีอนั เป็ นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ถูกตัดสินว่าเป็ นสินค้าทีถูกทุ่มตลาดจะทําให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ ของ
บริษทั เพิมสูงขึนB เนืองจากจะต้องเสียภาษีจากการนําเข้าวัตถุดบิ เพิมในอัตราเดียวกัน อันอาจจะทําให้มผี ลกระทบต่อกําไรของ
บริษทั ทังB นีBเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากประเทศจีน ไต้หวัน และเกาหลี ถูกเปิ ดการไต่สวนการทุ่มตลาด เมือวันที 9 กันยายน
2559 ระยะเวลาการไต่สวนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี โดยในเอกสารไต่สวน เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากประเทศจีน
ถูกพิจารณาว่าทุ่มตลาดโดยขายในราคาตํากว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 39.74 ดังนันB หากผลการไต่สวนพบว่ามีการทุ่มตลาดจริง
เหล็กประเภทนีBอาจถูกเรียกเก็บอากรนําเข้าในอัตรานีB
อย่างไรก็ด ี การขึนB ภาษีนBีทาํ ให้ตน้ ทุนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนของผูผ้ ลิตในประเทศทุกรายเพิมขึนB เช่นเดียวกันจึงมิได้
ทําให้บริษทั สูญเสียความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด นอกจากนีBบริษทั ยังพิจารณานําเข้าเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจาก
ประเทศอืนทีมิได้ถกู มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดเพือช่วยลดความเสียงจากการทีวัตถุดบิ ขึนB ราคา
3. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
วัตถุดบิ หลักของบริษทั มีการนําเข้าจากต่างประเทศเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยระหว่างปี 2557 ถึง 2559 บริษทั มี
การนําเข้าโดยชําระค่าวัตถุดบิ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมูลค่าระหว่าง 359.00 ล้านบาท ถึง 478.00 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรก
ปี 2560 บริษทั มีการนําเข้าโดยชําระค่าวัตถุดบิ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมูลค่า 368.52 ล้านบาท บริษทั จึงมีความเสียงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ในกรณีทอัี ตราแลกเปลียนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก
จะส่งผลให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อรายได้และอัตรากําไรของบริษทั เมือคิดเป็ นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน ในกรณีทอัี ตราแลกเปลียน ณ วันทีทําการบันทึกบัญชีกบั วันทีทําการแลกเปลียนเงินเป็ นสกุลบาท
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยในปี 2558 บริษทั ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน 4.71 ล้านบาท, ปี 2559 บริษทั มีกําไร
จากอัตราแลกเปลียนเท่ากับ 5.52 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 บริษทั มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนเท่ากับ 2.94 ล้านบาท
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ดังนันB เพือลดความเสียงความผันผวนของอัตราแลกเปลียนดังกล่าว ผูบ้ ริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลียน
เป็ นประจําเพือให้สามารถตอบสนองได้ทนั ท่วงทีหากอัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนีBบริษทั มีการทํา
สัญญาซือB ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เพือลดความเสียงจากอัตราแลกเปลียน ภายใต้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร
4. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย(
ในปี 2558, ปี 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 บริษทั มีหนีBสนิ ภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รซี ที และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เท่ากับ 294.93 ล้านบาท, 246.90 ล้านบาท และ 280.28 ล้านบาท ตามลําดับ และบริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเป็ นจํานวนเท่ากับ
11.32 ล้านบาท, 11.34 ล้านบาท และ 6.28 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงส่วนหนึงของเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบียB ลอยตัว ดังนันB ในกรณี
ทีอัตราดอกเบียB เพิมสูงขึนB ย่อมส่งผลให้บริษทั มีภาระทีจะต้องจ่ายดอกเบียB เป็ นจํานวนเงินทีเพิมสูงขึนB เช่นกัน
อย่างไรก็ด ี เมือบริษทั สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว เงินทีได้จากการระดมทุน
ส่วนหนึงจะนํามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทดแทนส่วนทีกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึงจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบียB ได้
5. ความเสียงจากการพึงพิ งลูกค้ารายใหญ่
บริษทั มีการจําหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ายและร้านค้าทีมีศกั ยภาพ เพือเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้าอย่างทัวถึง
ตัวแทนจําหน่ายและร้านค้าเหล่านีBมกั มีรา้ นค้าในเครือหรือคูค่ า้ กระจายอยูห่ ลายพืนB ที สินค้าของบริษทั จึงสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้
ทังB นีB ในปี 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 บริษทั มีการจําหน่ายสินค้าให้ตวั แทนจําหน่ ายรายหนึง คิดเป็ นยอดขายมากกว่า
ร้อยละ 30 บริษทั จึงมีความเสียงจากการพึงพิงตัวแทนจําหน่ายรายดังกล่าว
อย่างไรก็ด ี ลูกค้ารายดังกล่าวเป็ นลูกค้าประจําทีมีการทําธุรกิจกับบริษทั มาเป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี และมีความสัมพันธ์
ทีดีต่อกัน บริษทั จึงเชือว่าตราบเท่าทีบริษทั มีการรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการทีดี ลูกค้ารายนีBจะยังคงเป็ นคู่คา้ ทีดี
ของบริษทั ต่อไป นอกจากนีBบริษทั ยังมีการขยายลูกค้าใหม่ๆเพือเป็ นการกระจายความเสียงและเพิมพืนB ทีในการกระจายสินค้า
อีกด้วย
6. ความเสียงจากการพึงพิ งคู่ค้า
บริษทั มีการซืBอเหล็กชุบสังกะสีดว้ ยยอดซือB มากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าซืBอสินค้าและบริการรวมจากคูค่ า้ จํานวน 2 ราย
โดยเป็ นคูค่ า้ ในปี 2558 จํานวน 1 ราย มีสดั ส่วนการซืBอประมาณร้อยละ 50 - 60 ของมูลค่าซืBอสินค้าและบริการรวม, ปี 2559
จํานวน 2 ราย มีสดั ส่วนการซือB ประมาณร้อยละ 30 - 40 ของมูลค่าซือB สินค้าและบริการรวม และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 จํานวน
1 รายมีสดั ส่วนการซือB ประมาณร้อยละ 85 - 95 ของมูลค่าซือB สินค้าและบริการรวม บริษทั ทังB สองบริษทั เป็ นบริษทั ในประเทศจีน
โดยบริษทั มีการซืBอเหล็กชุบสังกะสีจากคู่คา้ ทังB 2 รายนีB มากกว่าตัวแทนจําหน่ ายรายอืนๆ ด้วยเหตุผลเรืองราคา การจัดส่ง
และคุณภาพของสินค้า
อย่างไรก็ด ี บริษทั มีค่คู า้ ทีบริษทั ได้คดั เลือกเอาไว้ใน Approved vendor list จํานวนหลายราย โดยมีทงั B คู่คา้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ดังนันB แม้ว่าบริษทั จะไม่สามารถซือB เหล็กชุบสังกะสีจากคูค่ า้ ทังB 2 รายนีB บริษทั ก็ยงั มีคคู่ า้ รายอืนๆ สําหรับซือB วัตถุดบิ
7. ความเสียงจากการเข้ามาของคู่แข่ง
ปั จจุบนั เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ไม่มผี ปู้ ระกอบการรายใดทําการจําหน่ ายเพือเป็ นสินค้าหลัก เนืองด้วยตลาด
ยังมีขนาดเล็กหากเทียบกับเหล็กโครงสร้างสําหรับงานก่อสร้าง ดังนันB อาจไม่คุม้ กับการลงทุน อย่างไรก็ด ี มีความเป็ นไปได้ว่า
ในอนาคต ผูป้ ระกอบการรายอืนอาจมีการเปลียนนโยบายและเริมจําหน่ายสินค้าประเภทเดียวกับบริษทั ได้ ซึงจะกระทบต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของบริษทั
อย่างไรก็ด ี บริษทั ได้ทาํ ตลาดเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc มานานกว่า 5 ปี และเป็ นผูบ้ ุกเบิกรายแรกๆ ดังนันB บริษทั
จึงมีประสบการณ์ในสินค้าประเภทนีB อีกทังB สินค้ายังได้รบั การยอมรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้า รวมถึงตราสินค้าเป็ นทีรูจ้ กั และจดจําได้
ดังนันB บริษทั จึงเชือว่าความเสียงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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8. ความเสียงจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าทีดินจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริษทั ได้มกี ารเช่าทีดินจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซงเป็
ึ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เพือใช้เป็ นทีตังB ของเครืองจักรการผลิต
ซึงในปั จจุบนั ใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟประเภท Pre-zincเป็ นหลัก โดยในปี 2559 และ 6 เดือนแรก ปี 2560 เครืองจักรนีBม ี
สัดส่วนกําลังการผลิตไม่เ กินร้อยละ 10 ของกําลังการผลิตทังB หมด ดังนันB บริษทั จึงอาจมีความเสียงจากการทีไม่ได้รบั การต่อ
สัญญาเช่าทีดินในอนาคตซึงอาจส่งผลกระทบกับกําลังการผลิต รวมถึงการสูญเสียอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 4.19 ล้านบาท ซึงตังB อยู่บนทีดินทีเช่าดังกล่าว และต้องเสียค่ารือB ถอนและติดตังB เครืองจักร
อย่างไรก็ด ี เครืองจักรในทีดินดังกล่าวเป็ นเครืองจักรเก่าทีใช้ในการผลิตไม่มาก นอกจากนีBบริษทั ได้มกี ารทําสัญญาเช่าซึง
เป็ นการต่ออายุสญ
ั ญาได้ทกุ 3 ปี โดยเป็ นการต่ออายุแบบอัตโนมัตใิ น 2 ครังB แรก รวมเป็ นระยะเวลา 9 ปี มีอตั ราการขึนB ราคาค่า
เช่า 10% ทุก 3 ปี และหากจะมีการขายทีดิน บริษทั จะได้รบั สิทธิในการซือB ทีดินดังกล่าวก่อนบุคคลอืน
9. ความเสียงจากการไม่สามารถจดทะเบียนเครืองหมายการค้า
บริษทั ได้ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนเครืองหมายการค้าสําหรับสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างขันB ตอน
การพิจารณาของหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึงต้องมีการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายกับเครืองหมายการค้าอืนๆ ทีแพร่หลายหรือ
ได้ยนขอจดทะเบี
ื
ยนไว้ก่อนแล้ว (โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติม ในพระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค้า พ.ศ. 2534) ดังนันB
หากบริษทั ไม่สามารถจดทะเบียนเครืองหมายการค้าดังกล่าว หรือไม่สามารถใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าวต่อไป รวมถึงถูก
ดําเนินการอืนใดตามพระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ได้
อย่างไรก็ด ี จากการสอบทานข้อมูลของบริษทั ในเบือB งต้นพบว่า ยังไม่พบเครืองหมายการค้าใดทีมีความเหมือนคล้ายกับ
ตราสินค้าของบริษทั ในสินค้าประเภทเดียวกันแต่อย่างใด ประกอบกับบริษทั มีการใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลา
เกินกว่า 10 ปี โดยทีไม่เคยได้รบั การร้องเรียนให้ระงับใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าว ทางบริษทั จึงเชือมันว่าจะสามารถดําเนินการ
จดทะเบียนหรือดําเนินการตามทีนายทะเบียนกําหนดจนสามารถจดทะเบียนเครืองหมายการค้าสําเร็จได้ นอกจากนีB ในกรณีท ี
มีเหตุการณ์อนใดที
ื
จะส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าวได้นนั B บริษทั ยังสามารถเปลียนไปใช้เครืองหมาย
การค้าอืนของบริษทั ทีได้รบั การจดทะเบียนแล้วอีกด้วย ทังB นีB รายได้จากการจําหน่ ายสินค้ากลุ่มทีใช้เครืองหมายการค้าทีอยู่ระหว่าง
การขอจดทะเบียนดังกล่าวนันB คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 – 11 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2559 และไตรมาสที 2
ของปี 2560 เท่านันB ทางบริษทั จึงประเมินว่าความเสียงดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั แต่อย่างใด
กรณี พิพาท ไม่ม ี
จํานวนพนักงาน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 บริษทั มีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) รวมทังB สินB 91 คน
ประวัติความเป็ นมาโดยสรุป
- ปี 2541 : ก่อตังB บริษทั จิตรเจริญ โปรเกรส จํากัด (“บริษทั ”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท จํานวนหุน้ รวม
10,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท เพือประกอบธุรกิจผลิตท่อโค้งและอุปกรณ์ (Elbow conduit
and accessory) และเริมผลิตท่อร้อยสายไฟ
- ปี 2545 : ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 770-2533 และมาตรฐาน ISO 9001:2000
- ปี 2548 : บริษทั เปลียนชือเป็ น บริษทั ไดว่า อินดัสตรี จํากัด (“บริษทั ”หรือ”DAIWA”)
- ปี 2549 : ได้รบั มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)
- ปี 2552 : ย้ายโรงงานมาที 999/9 ซ.พรพัฒนา ถ.ประชาอุทศิ
- ปี 2553 : ก่อตังB บริษทั ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชัน จํากัด (“ZSC”) เพือจําหน่ ายเหล็กโครงสร้าง ประเภท Pre-zinc
โดยเริมต้นจากการจําหน่ ายเหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) และต่อมาเริมผลิตและ
จําหน่ายเหล็กโครงสร้าง
- ปี 2554 : สร้างโรงงานใหม่และเพิมเครืองจักร
- ปี 2555 : ได้รบั รางวัล Thailand Trusted Mark
- ปี 2557 : ZSC หยุดการประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสร้างถูกจําหน่ายโดย DAIWA
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- ปี 2558

- ปี 2559

: เริมการประกอบธุรกิจใหม่ คือ ร้านค้าสําเร็จรูปแบบโมดูลาร์ภายใต้ตราสินค้า I-Retail โดยได้รบั การสนับสนุน
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในโครงการสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย( Industrial Technology Assistance Program : ITAP) โดยส่งมอบร้านค้าสําเร็จรูป
แบบโมดูลาร์ แห่งแรกทีสถานีบริการนํBามันบางจาก
: ได้รบั มาตรฐาน ISO 2001 : 2015
: บริษทั ดําเนินการแปรสภาพบริษทั เป็ นมหาชน และเปลียนชือจาก “บริษทั ไดว่า อินดัสตรี จํากัด” เป็ น
“บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)” เพือนําบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริษทั เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุน้ สามัญจากหุน้ ละ 100.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
: ได้รบั รางวัลด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดเี ด่น กรมอุตสาหกรรมพืนB ฐานและการเหมืองแร่และสมาคมไทย
โลจิสติกส์และการผลิต

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม/บริ ษทั ทีเกียวข้อง

-ไม่ม-ี

การเพิ ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
หน่วย: ล้านบาท
วัน/เดือน/ปี
ทุนที(ลด)เพิ ม หลังเพิ ม(ลด)ทุน
24 กรกฎาคม 2558
90.00
120.00
18 พฤศจิกายน 2558
60.00
180.00
2 มิถุนายน 2559
32.00
212.00
23 สิงหาคม 2559
(32.00)
180.00
25 สิงหาคม 2559
80.00
260.00

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
เพือจัดสรรและเสนอขายต่อประชาชน
ประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนจึงต้องลดทุนส่วนทียังไม่ชาํ ระก่อน
เพือใช้ลงทุนในการเพิมกําลังการผลิต และจัดสรรเพือเสนอขาย
ต่อประชาชน

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี

ปี 2560 บริษทั แต่งตังB ผูส้ อบบัญชีสงั กัดบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
ตามรายชือและเลขทะเบียนดังต่อไปนีB
1. นายไพบูล ตันกูล
เลขทะเบียน 4298
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล เลขทะเบียน 3445
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ z
เลขทะเบียน 3760

นายทะเบียนหุ้น

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีปรึกษาทางการเงิน

บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี จํากัด

ผู้จดั การการจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลัก บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่างๆ
ทังB หมด ซึงการจ่ายเงินปั นผลนันB จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็ น ความเหมาะสมอืนใดในอนาคต และปั จจัยอืนๆ
ทีเกียวข้องในการบริหารงานของบริษทั
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บัตรส่งเสริ มการลงทุน

- ไม่ม ี -

จํานวนผูถ้ ือหุ้น

ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ปรากฏดังนีB

จํานวน
จํานวน
ร้อยละของ
ราย
หุน้
ทุนชําระแล้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีเป็ น Strategic Shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
รวมถึงผูท้ เกี
ี ยวข้องและบุคคลทีมีความสัมพันธ์
6
245,222,221
47.16
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ >5% โดยนับรวมผูท้ เกี
ี ยวข้องด้วย
1
80,000,000
15.38
1.3 ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
2. ผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยทีถือไม่ตากว่
ํ า 1 หน่วยการซือB ขาย
2,639 194,777,779
37.46
3. ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีถือตํากว่า 1 หน่วยการซือB ขาย
รวมผู้ถือหุ้นสามัญทัง( สิ(น
2,646 520,000,000
100.00
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที 15 สิงหาคม 2560

รายชือผู้ถือหุ้น
1.

2.

3.

กลุ่มครอบครัวงามจิตรเจริ ญ /3
1.1 นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
1.2 บริษทั ดีงาม โฮลดิงB จํากัด/1
1.3 น.ส.ฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์
1.4 นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
1.5 น.ส.เมทินี งามจิตรเจริญ
1.6 นางฮุย้ ลังB แซ่ฉวั
1.7 น.ส.วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
1.8 นางมณฑา ทัสฐาน
รวม
กลุ่มครอบครัวตรีมทุ ธาพงศ์/3
2.1 นางเล็ก ตรีมทุ ธาพงศ์
2.2 น.ส.วิภาภรณ์ ตรีมทุ ธาพงศ์
2.3 น.ส.รัตนาภรณ์ คําโม
รวม
กลุ่มนามสกุลหัสดินไพศาล/4
3.1 นายวิโรจน์ หัสดินไพศาล
3.2 น.ส.เกษรา หัสดินไพศาล
3.3 นางกรนด หัสดินไพศาล
รวม

ก่อนการเพิ มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

ภายหลังการเพิ มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

156,000,000
130,000,000
39,991,110
15,546,667
15,546,667
12,955,556
10,364,444
7,773,333
388,177,777

35.45
29.55
9.09
3.53
3.53
2.94
2.36
1.77
88.22

156,000,000
80,000,000/2
39,991,110
15,546,667
15,546,667
12,955,556
10,364,444
7,773,333
338,177,777

30.00
15.38
7.69
2.99
2.99
2.49
1.99
1.50
65.03

20,728,889
15,546,667
15,546,667
51,822,223

4.72
3.53
3.53
11.78

20,728,889
15,546,667
15,546,667
51,822,223

3.99
2.99
2.99
9.97

-

-

3,389,000
847,000
847,000
5,083,000

0.65
0.16
0.16
0.97
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รายชือผู้ถือหุ้น
กลุ่มนามสกุลสุวรรณนภาศรี/4
4.1 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
4.2 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
รวม
5. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
6. น.ส.จุรรี ตั น์ ยงยุทธชัยกุล
7. นายสริยกานต์ ขจรรัตนเดช
8. น.ส.สุชรี า เตชาพลาเลิศ
9. นายทวีรชั ปรุงพัฒนสกุล
10. น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์
11. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
12. นายกุลทีป พิชติ สิงห์
13. นายประชา ดํารงสุทธิพงศ์
14 นายณัฏฐ์พงษ์ ปั ญจวรญาณ
ผูถ้ อื หุน้ รายอืนๆ
รวมทัง( หมด

ก่อนการเพิ มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

ภายหลังการเพิ มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

440,000,000

3,000,000
1,000,000
4,000,000
3,728,000
3,389,000
3,389,000
2,650,000
2,613,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
95,148,000
520,000,000

4.

/1

100.00

0.58
0.19
0.77
0.72
0.65
0.65
0.51
0.50
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
18.28
100.00

หมายเหตุ: บริษทั ดีงาม โฮลดิBง จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีรายชือ
ผูถ้ อื หุน้ ดังนีB

1.
2.
3.
4.
5.

รายชือผูถ้ ือหุ้น
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
รวม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

ร้อยละ
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00

/2

บริษทั ดีงาม โฮลดิBง จํากัด ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจํานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท
พร้อมกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครังB นีBด้วย
/3
เป็ นการจัดกลุม่ ตามความสัมพันธ์ครอบครัว มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมถึงทีมีการแก้ไข) แต่อย่างใด
/4
เป็ นการจัดกลุ่มตามบุคคลทีมีนามสกุลเดียวกัน มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมถึงทีมีการแก้ไข) แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
บริษทั มีผถู้ อื หุน้ ต่างด้าว 4 ราย ถือหุน้ รวมกัน 53,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
หมายเหตุ บริษทั มีขอ้ จํากัดเกียวกับการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 6 ว่า
"หุน้ ของบริษทั สามารถโอนกันได้โดยไม่มขี อ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นันB เป็ นเหตุให้มบี ุคคลทีไม่ม ี
สัญชาติไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั มีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั B หมด การ
โอนหุน้ รายใดทีจะทําให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของบุคคลทีไม่มสี ญ
ั ชาติไทยของบริษทั เกินอัตราส่วน
ข้างต้น บริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษทั รายนันB ได้”
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คณะกรรมการ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายไสว
ฉัตรชัยรุง่ เรือง ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ
งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
3. น.ส.วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายธีรนาท
งามจิตรเจริญ กรรมการ
5. นางมณฑา
ทัสฐาน
กรรมการ
6. นายพลรชฏ
เปี ยถนอม
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นางเอมอร
โชติยะปุตตะ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
โดยมี น.ส.ธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการบริษทั

วันทีดาํ รงตําแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
21 เมษายน 2541
21 เมษายน 2541
9 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังB ที 9/2558 เมือวันที 9 ตุลาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตังB คณะกรรมการตรวจสอบดังนีB
ชือ - สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง และนางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมี น.ส.ธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังB ที 2/2559 เมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 ได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที
และความรับผิดชอบ ดังนีB
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในนอกจากนีB พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบ
ภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึงเป็ นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังB โยกย้าย เลิกจ้าง
ผูบ้ ริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึงเป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังB บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยไม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ1 ครังB เพือขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรืองต่างๆทีพบจากการตรวจสอบ
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มกี ารดําเนินการเป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังB นีB เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. พิจ ารณาให้ความเห็นชอบกฎบัต รของสํานักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่า ด้ว ยการตรวจสอบภายในก่อนนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. อนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพือให้มนใจว่
ั า
การตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขันB ตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสําคัญทีตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
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9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัตเิ กียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. ทบทวนกับฝ่ ายบริหารในเรืองนโยบายการบริหารความเสียง (Risk Management) การปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแนวทาง
การบริหารความเสียงของบริษทั
11. สอบทานร่วมกับฝ่ ายบริหารเกียวกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (Management’s Discussion
and Analysis หรือ MD&A) ซึงเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษทั
12. พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษทั ซึงมีขนาดรายการทีต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีกําหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามทีประกาศตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดอย่างน้อยดังต่อไปนีB
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎบัตร
(ซ) รายงานอืนทีเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
14. ดําเนินการตรวจสอบเรืองทีได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ได้กระทําความผิดตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือB งต้นให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
15. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
เงือนไขในการรับหลักทรัพย์

-ไม่ม-ี

ระยะเวลาห้ามจําหน่ ายหุ้น

ผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทีถือหุน้ จํานวน 286,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55
ของทุนชําระแล้วหลังเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน ให้คาํ รับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า จะไม่นํา
หุน้ จํานวนดังกล่าวออกจําหน่ายเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีหลักทรัพย์ของบริษทั เริม
ซือB ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมือครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวได้รบั
การผ่อนผันให้ทยอยขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถูี กสังห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์ทงั B หมดทีถูกสังห้ามขาย และเมือครบกําหนด 1 ปี สามารถขาย
ส่วนทีเหลือได้ทงั B หมด

การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์ -ไม่ม-ี
อืน ๆ ทีสาํ คัญ

-ไม่ม-ี
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สถิติ

ปี

2557
2558
2559
งวด 6 เดือน สินB สุดวันที
30 มิถุนายน 2560

บริ ษทั ซิ ก้า อิ นโนเวชั น จํากัด (มหาชน)
-----------พันบาท ----------------------------- บาท/หุน้ ------------รายได้จาก กําไร(ขาดทุน) กําไร (ขาดทุน) เงินปั นผล
มูลค่าหุน้
การขาย
สุทธิ
สุทธิ
ตามบัญชี
442,394
679,996
919,784
471,092

17,305
68,603
226,126
82,062

0.29
0.45
0.59
0.19

0.23
0.37
0.52
0.16

0.88
1.68
0.82
0.79

เงินปั นผล
ต่อกําไร
(%)
81.22%
83.09%
88.83%
85.31%

หมายเหตุ: ใช้จํานวนหุน้ สามัญของบริษทั และปรับปรุงมูลค่าทีตราไว้ของหุน้ ให้เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท เพือใช้ในการเปรียบเทียบ ทังB นีB จํานวนหุน้ ถัวเฉลีย
ถ่วงนํB าหนักทีใช้ในการคํานวณในปี 2557, 2558, 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 เท่ากับ 60,000 พันหุ้น, 153,205 พันหุ้น, 385,355 พันหุ้น และ
440,000 พันหุน้ ตามลําดับ

-20-

บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และงบสอบทาน ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที'ติดภาระคํ Rาประกัน
เงินลงทุนระยะสันR
ลูกหนี Rการค้ าและลูกหนี Rอื'น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื'น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี Rสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี Rสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
R
นการเงิน
หนี Rสินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซที
เจ้ าหนี Rการค้ าและเจ้ าหนี Rอื'น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
R
คคลหรื อกิจการที'เกี'ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที'ครบกําหนดชําระภายในหนึง' ปี
สัญญาเช่าการเงินส่วนที'ครบกําหนดภายในหนึง' ปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี Rสินหมุนเวียนอื'น
รวมหนี Rสินหมุนเวียน
หนี Rสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี Rสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี Rสินไม่หมุนเวียนอืน'
รวมหนี Rสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส< ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ตามทีปรับใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
พันบาท
ร้ อยละ
พันบาท
ร้ อยละ

พันบาท

6,321
41,362
189,954
5,751
243,388

109,376
165
101
72,499
216,563
3,603
402,307

68,237
71,778
212,386
5,831
358,232

232,427
5,423
2,332
1,974
242,156
485,544

1.30
8.52
39.12
1.18
50.13
47.87
1.12
0.48
0.41
49.87
100.00

208,598
5,116
3,307
2,736
219,756
577,988

11.81
12.42
36.75
1.01
61.98
36.09
0.89
0.57
0.47
38.02
100.00

23,131
20,000
131,042
10,556
99,500
30,204
16,668
1,954
1,127
334,182

4.76
4.12
26.99
2.17
20.49
6.22
3.43
0.40
0.23
68.83

200,745
7,849
16,731
17,742
12,066
1,801
256,933

52,345
41,918
1,870
2,698
98,830
433,012

10.78
8.63
0.39
0.56
20.35
89.18

30,447
29,256
2,475
1,803
63,980
320,913
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31 ธ.ค. 59

30 มิ.ย. 60

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

68,936
12,281
140,305
277,009
231
498,762

9.63
1.71
19.59
38.68
0.03
69.65

212,332
4,344
4,338
3,123
224,137
626,444

17.46
0.03
0.02
11.57
34.57
0.58
64.22
33.89
0.69
0.69
0.50
35.78
100.00

204,946
3,773
5,029
3,618
217,366
716,128

28.62
0.53
0.70
0.51
30.35
100.00

34.73
1.36
2.89
3.07
2.09
0.31
44.45

150,015
12,075
24,781
12,254
47,605
1,365
248,095

23.95
1.93
3.96
1.96
7.60
0.22
39.60

201,877
61,728
21,701
12,674
20,560
2,594
321,134

28.19
8.62
3.03
1.77
2.87
0.36
44.84

5.27
5.06
0.43
0.31
11.07
55.52

43,239
16,609
2,761
398
63,007
311,103

6.90
2.65
0.44
0.06
10.06
49.66

33,725
10,303
3,231
332
47,591
368,725

4.71
1.44
0.45
0.05
6.65
51.49

งบแสดงฐานะการเงิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที'ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส< ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ตามทีปรับใหม่ )
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
พันบาท
ร้ อยละ
พันบาท
ร้ อยละ
30,000
6.18 180,000
31.14
30,000
6.18 180,000
31.14

31 ธ.ค. 59

30 มิ.ย. 60

พันบาท
260,000
220,000

ร้ อยละ
41.50
35.12

พันบาท
260,000
220,000

ร้ อยละ
36.31
30.72

(1,058)

(0.22)

(1,058)

(0.18)

(1,058)

(0.17)

(1,058)

(0.15)

23,590
52,532
485,544

4.86
10.82
100.00

740
77,393
257,075
577,988

0.13
13.39
44.48
100.00

11,680
84,719
315,341
626,444

1.86
13.52
50.34
100.00

15,080
113,381
347,403
716,128

2.11
15.83
48.51
100.00
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บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบตรวจสอบสําหรับปี สนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงบสอบทานสําหรับงวด 6 เดือนสินB สุดวันที 30 มิถุนายน 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1)

(ตามทีปรับใหม่ )
ปี 2557
ปี 2558
พันบาท ร้ อยละ พันบาท ร้ อยละ

ปี 2559
พันบาท

ร้ อยละ

งวด 6 เดือน
ปี 2559
พันบาท ร้ อยละ

งวด 6 เดือน
ปี 2560
พันบาท ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขายสินค้ า
442,394 99.43 679,996 98.60 919,784 97.68 480,979
97.40 471,092
96.47
ต้ นทุนขาย
(369,688) (83.09) (553,333) (80.23) (588,914) (62.54) (297,641) (60.27) (352,875) (72.26)
กําไรขั Rนต้ น
72,706 16.43 126,663 18.63 330,870 35.97 183,338
38.12 118,217
25.09
รายได้ อนื'
2,515
0.57
9,685
1.40
21,885
2.32
12,849
2.60
17,237
3.53
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
(7,232) (1.63)
(7,894) (1.14) (12,751) (1.35)
(6,079)
(1.23)
(7,142)
(1.46)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(36,036) (8.10) (33,836) (4.91) (46,145) (4.90) (19,568)
(3.96) (20,099)
(4.12)
ต้ นทุนทางการเงิน
(10,274) (2.31) (11,324) (1.64) (11,340) (1.20)
(6,054)
(1.23)
(6,280)
(1.29)
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
21,679
4.87
83,295 12.08 282,519 30.00 164,486
33.31 101,933
20.87
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
(4,374) (0.98) (14,692) (2.13) (56,393) (5.99) (30,774)
(6.23) (19,871)
(4.07)
กําไรสุทธิสาํ หรับปี
17,305
3.89
68,603
9.95 226,126 24.01 133,712
27.08
82,062
16.80
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
17,305
3.89
68,603
9.95 226,126 24.01 133,712
27.08
82,062
16.80
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั Rนพื Rนฐาน (บาท)
0.29
0.45
0.59
0.37
0.19
จํานวนหุ้นถัวเฉลีย' ถ่วงนํ Rาหนัก (พันหุ้น)
60,000
153,205
385,355
360,000
440,000
(ปรับมูลค่าต่อหุ้นเป็ น 0.50 บาทเพื'อ
การเปรียบเทียบ)
1)

หมายเหตุ : การคํานวณร้อยละของทุกรายการเทียบกับรายได้รวม (รายได้จากการขายสินค้าบวกกับรายได้อน)
ื ยกเว้น รายการกําไรขันต้
B นเทียบ
กับรายได้จากการขายสินค้า

บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบตรวจสอบสําหรับปี สนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และงบสอบทานสําหรับงวด 6 เดือนสินB สุดวันที 30 มิถุนายน 2560

งบกระแสเงิ นสด

ปี 2557
พันบาท

ปี 2558
พันบาท

ปี 2559
พันบาท

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนB (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ(นงวด

(27,885)
(72,752)
115,445
14,808
2,760
6,321

53,792
(9,394)
17,518
61,916
6,321
68,237

290,279
(36,717)
(212,245)
41,317
68,237
109,540
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งวด 6 เดือน
ปี 2560
พันบาท
(11,260)
(19,685)
(9,659)
(40,604)
109,540
68,936

จัดทําโดย บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี จํากัด
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของสรุปข้อสนเทศ
บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)

(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
กรรมการ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการ
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