
- สรปุข้อสนเทศ -  
     บริษทั ซิก้า อินโนเวชั �น จาํกดั (มหาชน) (“ZIGA”) 

 
ที�ต ั (งสาํนักงานใหญ่  999/9, 10, 11 หมู่ที 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 10290 

โทรศพัท:์ 02-816-9315-6   
  โทรสาร:  02-816-9315-6 ต่อ 444  

Website: www.ziga.co.th 
 
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน        เมือวนัที 17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 (เริมซืBอขายวนัที 17 สงิหาคม 2560)  
 
ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน    หุน้สามญั 520 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 260 ลา้นบาท  
  โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนต่อประชาชน จํานวน 130 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ั Bงหมด แบ่งเป็น 
  1) หุน้สามญัเพิมทุน 80 ลา้นหุน้ 
  2) หุน้สามญัเดมิโดยบรษิทั ดงีาม โฮลดิBง จาํกดั ซึงเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 50 ลา้นหุน้ 
 
ทุนของบริษทั  ณ วนัที 17 สงิหาคม 2560 (วนัทีเร ิมซืBอขาย) 
  ทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้: หุน้สามญั 260 ลา้นบาท  
 
ตลาดรอง  ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
 
ราคาเสนอขาย   5.90 บาทต่อหุน้  
 
วนัที�เสนอขาย                       9-11 สงิหาคม 2560 
 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพิ�มทนุ  
 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จาํนวนเงิน (ล้านบาท) ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ 
1. ซืBอทีดนิ สรา้งโรงงาน และซืBอเครืองจกัรใหม่ 350.00 ภายในปี 2561 
2. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 105.32 ภายในปี 2561 

รวมทั (งสิ(น 455.32  
หมายเหตุ: เงนิทีระดมทนุจากการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครั BงนีBเทา่กบั 472 ลา้นบาท หกัคา่ใชจ้่ายทั BงสิBนเป็นจํานวน 16.68 ลา้นบาท คงเหลอื 455.32 

ลา้นบาท 
 
การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน (ถา้ม)ี     -ไม่ม-ี       

 
ประเภทกิจการและลกัษณะการดาํเนินงาน 

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “ซกิา้”) ไดจ้ดทะเบยีนก่อตั BงบรษิทัขึBน เมือวนัที 21 เมษายน 
2541 ภายใต้ชือ บรษิทั จติรเจรญิ โปรเกรส จํากดั โดยเริมจากการผลิตท่อโคง้รอ้ยสายไฟตามความเชียวชาญของผูบ้รหิาร 
เพือทดแทนสนิคา้นําเขา้จากประเทศญีปุ่ น ต่อมาไดเ้ปลียนชือบรษิทัเป็น บรษิทั ไดว่า อนิดสัตร ีจํากดั และเริมผลติท่อโลหะ
รอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตช้ือสนิคา้ “DAIWA” โดยในช่วงแรกบรษิทัผลติท่อเหลก็แล้วจา้งใหโ้รงชุบทําการชุบสงักะสใีห ้
ต่อมาบรษิทัสั งซืBอเหลก็ชุบสงักะสปีระเภท Pre-zinc ชนิดมว้น (Hot dip galvanizing coil) มาใชใ้นการผลติทอ่รอ้ยสายไฟแทน 
ซึงเป็นวธิทีีนอกจากจะมปีระสทิธภิาพการป้องกนัสนิมทีดแีลว้ยงัเป็นมติรต่อสิงแวดลอ้มดว้ย 
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 บรษิทัมองเหน็โอกาสในการใชเ้หลก็ชุบสงักะสดีว้ยกระบวนการต่อเนืองเพือใชท้ดแทนเหลก็ทีไม่ไดผ้่านการชุบในปี 2553 
บรษิทัจงึไดก่้อตั Bง บรษิทั ซกิา้ สตลี คอรป์อเรชั น จํากดั เพือจําหน่ายแผน่เหลก็ชุบสงักะสเีพือใชใ้นอุตสาหกรรมชิBนส่วนเครืองปรบั 
อากาศ และไดข้ยายกลุ่มสนิคา้ไปสูก่ารจาํหน่ายเหลก็โครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสนิคา้ “ZIGA” เพือใชใ้นงานโครงสรา้ง
ทั วไปทีไม่ไดม้กีารรบันํBาหนกัมาก เช่น เตน็ท ์นั งรา้น เฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ เหลก็โครงสรา้งโดยทั วไปมกัไม่ไดใ้ชเ้หลก็ทีชุบมาแลว้
ตั Bงแต่เป็นวตัถุดบิ โดยเหลก็โครงสรา้งเหล่านีBจะถกูนําไปชุบหรอืทาสก่ีอนนําไปใชง้าน ซึงต่างกบัสนิคา้ของบรษิทัทีนําเหล็กชุบ
สงักะสชีนิดมว้นมาตดัแบ่งและขึBนรปูทําใหไ้ม่ตอ้งเสยีเวลาและค่าแรงในการทาส ีนอกจากนีBสงักะสยีงัมคีวามหนาทีสมําเสมอ 
นอกจากการนําเสนอสนิคา้ทีแตกต่างแลว้บรษิทัยงัมกีารรกัษาคณุภาพอย่างต่อเนืองจนไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์ Thailand 
Trusted Mark จากกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศในปี 2555 

บรษิทัยงัมุ่งมั นพฒันาสนิคา้อยา่งต่อเนืองโดยไดม้กีารประยกุตใ์ชโ้ครงสรา้งเหลก็ของบรษิทัมาต่อยอดเพิมมลูคา่สนิคา้
ดว้ยนวตักรรมดว้ยการผลติรา้นคา้สาํเรจ็รปูแบบโมดลูาร ์ภายใตต้ราสนิคา้ “I-RETAIL” ซึงเป็นรา้นคา้ทีก่อสรา้งทีโรงงานแลว้
นําไปประกอบทีหน้างานซึงมขีอ้ดคีอื สามารถควบคมุคณุภาพการผลติไดแ้ละลดปัญหาขาดแรงงานฝีมอื ปัจจุบนัไดม้กีารผลติ
เป็นโครงการนํารอ่งแลว้ใหแ้ก่สถานีนํBามนับางจากแลว้ 1 แห่ง รา้นคา้สาํเรจ็รปูแบบโมดลูารข์องบรษิทัมจุีดเด่นตรงทีสามารถ
สรา้งรา้นคา้สาํเรจ็รปูตามแบบทีลูกคา้ตอ้งการได ้ซึงทาํใหส้ามารถคงอตัลกัษณ์ของแบรนดไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัดงันีB 
1. ผลติและจําหน่ายเหลก็โครงสรา้งประเภท Pre-Zinc : บรษิทัเป็นผูผ้ลติเหลก็โครงสรา้ง หรอื ท่อเหลก็อเนกประสงค ์

(General Purpose Pipe) ภายใตต้ราสนิคา้ ZIGA ของบรษิทั โดยใชว้ตัถุดบิจากเหล็กมว้นชุบเคลอืบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นด้วย
กระบวนการต่อเนือง (Continuous Hot Dip Galvanizing) หรอื เหล็กมว้นกลัวาไนซ์  ซึงมคีุณสมบตัใินการทนต่อการผุกร่อน, 
ป้องกนัสนิมไดเ้ป็นเวลานาน, มคีวามทนทานต่อการดดัขึBนรปู และมพีืBนผวิทีเรยีบ, เงา, สวยงาม และสมําเสมอ นํามาขึBนรปูเป็น
ท่อเหลก็ในขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางตั Bงแต่ ½ นิBว – 5 นิBว และมคีวามหนาหลายระดบั เพือรองรบัวตัถุประสงคก์ารใช้งานที
หลากหลาย อาท ิโครงสรา้งของคอกสตัว ์ซึงตอ้งการคุณสมบตักิารทนต่อการกดักร่อน, โครงสรา้งของเต๊นท์หรอืเรอืนเพาะชํา 
ซึงตอ้งการคณุสมบตัใินการดดัขึBนรปูไดง้า่ย หรอืสว่นประกอบของเฟอรนิ์เจอรแ์ละผลติภณัฑท์ีมกีารเหน็พืBนผวิ ซึงตอ้งการผวิ 
ทีมคีวามเรยีบ เงา สวยงาม เป็นตน้ 

2. ผลติและจําหน่ายท่อรอ้ยสายไฟประเภท Pre-Zinc (Conduit) : บรษิทัเป็นผูผ้ลติท่อเหล็กกลัวาไนซ์สาํหรบัรอ้ยสายไฟ 
(“ท่อกลัวาไนซ์รอ้ยสายไฟ”) ภายใตต้ราสนิคา้ DAIWA ของบรษิทั ซึงเป็นท่อทีใชส้ําหรบัปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสยีหาย
โดยใชว้ตัถุดบิจากเหล็กมว้นชุปกลัวาไนซเ์ช่นเดยีวกนั ส่งผลใหท่้อรอ้ยสายไฟของบรษิทัมคีุณสมบตัใินการทนต่อต่อการกดั
กร่อนและมคีวามยดืหยุ่นต่อการดดัในการใชง้าน ทั BงนีB ท่อรอ้ยสายไฟของบรษิทัสามารถปกป้องสายไฟทั Bงจากความเสยีหาย
ภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรอืถูกสารเคมกีดักร่อน และความเสยีหายภายในอนัเกดิจากการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร โดยช่วย
จาํกดัความรอ้นหรอืประกายไฟใหอ้ยูภ่ายในท่อ 
 โดยโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัตาม แบ่งตามลกัษณะผลติภณัฑ ์มดีงัต่อไปนีB 

รายได้จากการขาย 
(ตามที�ปรับใหม่) 

ปี 2559 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2559 
งวด 6 เดอืน 

ปี 2560 ปี 2557 ปี 2558  
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย - ZIGA 299,553 67.71 589,480 86.69 842,867 91.64 439,527 91.38 422,865 89.76 
รายได้จากการขาย - DAIWA 92,570 20.92 87,327 12.84 73,201 7.96 37,876 7.87 48,227 10.24 
รายได้จากการขายอื'น 50,272 11.36 3,189 0.47 3,715 0.40 3,576 0.74 -  -  

รวมรายได้จากการขาย 442,394 100.00 679,996 100.00 919,784 100.00 480,979 100.00 471,092 100.00 

หมายเหตุ: 1) รายไดจ้ากการขายอืน เชน่ รา้นคา้สาํเรจ็รูปแบบโมดูลาร์ ทอ่เกรดรอง เป็นต้น 
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กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  
1. เหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc 

บรษิทัแบ่งกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1.  ลูกคา้ขายสง่ (Wholesaler) ลกูคา้กลุ่มนีBเป็นกลุ่มทีมใิช่ผูใ้ชง้านโดยตรง โดยมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 85 ถงึ 100 ของ

รายไดจ้ากเหลก็โครงสรา้งประเภท Pre-zinc โดยลูกคา้กลุ่มนีBสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลกัๆ ได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.1 ตวัแทนจําหน่าย (Distributor) เป็นผูด้าํเนินการคา้สง่เหลก็ทั Bงในเขตกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั ลูกคา้กลุ่มนีB

ซืBอผลติภณัฑข์องบรษิทัเพือนําไปจาํหน่ายต่อ โดยลูกคา้ของตวัแทนจําหน่ายสว่นใหญ่เป็น ตวัแทนจําหน่ายในพืBนที
และรา้นค้าปลกีซึงเป็นรา้นขายเหล็กรปูพรรณ ซึงลูกคา้เหล่านีBมกัซืBอครั Bงละมากๆ เพือใหคุ้ม้กบัค่าขนส่ง ดงันั Bน
ตวัแทนจําหน่ายมกัมคีลงัสนิคา้เพือเกบ็สนิคา้รวมถงึมรีถสาํหรบักระจายสนิคา้ ตวัแทนจาํหน่ายมรีา้นคา้ทีเป็นคูค่า้
ประจําอยูแ่ลว้ ดงันั Bนการขายสนิคา้ใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายจงึเป็นการไดช้่องทางการกระจายมาดว้ย  

1.2 รา้นคา้ปลกี (Retail shop) รา้นคา้เหล่านีBมกัเป็นรา้นขายเหล็กรปูพรรณโดยเฉพาะ แต่กม็บีางรา้นซึงมกีารขายวสัดุ
ก่อสรา้งต่างๆ ควบคูไ่ปดว้ย มกัมขีนาดไม่ใหญ่นกัโดยรา้นคา้เหล่านีBรบัเหลก็รปูพรรณจากผูผ้ลติหลายราย ลกูคา้มี
ทั Bงผูร้บัเหมาและผูใ้ชง้าน รา้นคา้ปลกีทีบรษิทัจําหน่ายใหม้กัอยู่ในบรเิวณไม่ไกลจากบรษิทัทาํใหส้ะดวกต่อการขนส่ง
และบรกิาร    

1.3 รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern trade) รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่เป็นรา้นทีมกัมขีนาดใหญ่ มเีครอืข่ายจํานวนมากทั วประเทศ 
และมรีะบบบรหิารจดัการทีด ีมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสนิคา้ บรษิทัมกีารจําหน่าย
สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่หลาย รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่เหล่านีBจะสั งซืBอสนิคา้สาํหรบัสาขาทีมคีวามตอ้งการสนิคา้ 
รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ไดร้บัความนิยมเนืองจากผูซ้ืBอสามารถซืBอสนิค้าทีต้องการไดใ้นทีเดยีว จึงมกีารขยายสาขา
เพิมขึBนอยา่งต่อเนือง อนัทาํใหส้นิคา้ของบรษิทัสามาถขยายตวัตามไปดว้ย 

2. ลูกคา้ขายปลกี (Retailer) ลกูคา้กลุ่มนีBเป็นกลุ่มทีมาซืBอสนิคา้โดยตรงทีบรษิทัโดยมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0 ถงึ 15 ของ
รายไดจ้ากเหลก็โครงสรา้ง ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ทีมใิช่ลูกคา้ประจํา ลูกคา้กลุ่มนีBมกัเป็นผูใ้ชง้าน (End consumer) ซึง
ซืBอไปใชเ้อง และรา้นคา้ปลกีทีซืBอเพือนําไปจําหน่ายต่อ โดยลกูคา้กลุ่มนีBมกัสะดวกทีจะเขา้มารบัสนิคา้โดยตรงกบับรษิทั 

ทั BงนีB ผูใ้ชง้านเหลก็โครงสรา้งประเภท Pre-zinc ของบรษิทั ลูกคา้หลกัๆ ม ี2 ประเภท คอื 
1. ผูป้ระกอบการ เป็นผูท้ีใชส้นิคา้ของบรษิทัในการประกอบธุรกจิ เช่น รา้นคา้ใหเ้ช่าเตน็ท์จะซืBอเหลก็โครงสรา้งประเภท 

Pre-zinc ของบรษิทัไปผลติเตน็ท ์เป็นตน้ 
2. ผูร้บัเหมา เป็นผูท้ีไดร้บัการว่าจา้งจากผูใ้ชง้านในการสรา้งสิงต่างๆ เช่น โรงเพาะชํา คอกเลีBยงสตัว ์เป็นตน้ ผูร้บัเหมาเหล่านีB

จะซืBอสนิคา้ของบรษิทัไปเพือนําไปผลติตามทีไดร้บัการวา่จา้งมา 
นอกจากนีBผูใ้ชง้านตามบา้นยงัอาจซืBอสนิคา้ของบรษิทัเพือนําไปประดษิฐส์ิงของเพือใชเ้อง เช่น เกา้อีB ราวตากผา้ เป็นตน้ 

2.  ท่อเหลก็ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 
บรษิทัแบ่งกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1. ลูกคา้ขายสง่ (Wholesaler) ลกูคา้กลุ่มนีBมกัเป็นผูร้บัเหมา (Contractor) ซึงซืBอท่อเหลก็รอ้ยสายไฟสาํหรบังานใชใ้นงาน

โครงการทั Bงโครงการ โดยมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 50 - 80 ของรายไดจ้ากทอ่เหลก็รอ้ยสายไฟ ลกูคา้กลุ่มนีBม ี2 ประเภท คอื 
1.1 ผูร้บัเหมาโครงการ ลูกคา้กลุ่มนีBไดร้บังานจากโครงการต่างๆ เช่น งานสนามบนิ งานคอนโดมเินียม งานโรงงานต่างๆ 

เป็นตน้ โดยผูอ้อกแบบของทางโครงการจะกาํหนดชนิดสนิคา้และตราสนิคา้ทีสามารถใชใ้นโครงการไดใ้นทะเบยีน
ผูค้า้ (Vendor list) ซึงผูร้บัเหมาจะตอ้งเลอืกซืBอสนิคา้ตามชนิดและยีหอ้ทีระบุในทะเบยีนผูค้า้เท่านั Bน โดยสนิค้า
ชนิดหนึงอาจมหีลายตราสนิคา้ทีไดร้บัการขึBนทะเบยีนในทะเบยีนผูค้า้  

1.2 รา้นคา้ทีขายสนิคา้ใหผู้ร้บัเหมา รา้นคา้กลุ่มนีBจะเน้นการขายสนิคา้ใหก้บัผูร้บัเหมาทีไดง้านขนาดไม่ใหญ่นักจงึมกัจะ
ซืBอจากรา้นคา้ ดว้ยว่าในโครงการหนึงๆมรีายการสนิคา้ทีจะตอ้งซืBอหลายชนิด รา้นคา้เหล่านีBเป็นผูเ้สนอสนิคา้ทีอยู่
ในทะเบยีนผูค้า้ชนิดต่างๆใหแ้ก่ผูร้บัเหมา ทาํใหผู้ร้บัเหมาไม่จาํเป็นตอ้งเสยีเวลาตดิต่อหาสนิคา้ทีละชนิด ช่วยใหม้ี
ความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 
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2. ลูกคา้กลุ่มขายปลกี (Retailer) ลกูคา้กลุ่มนีBโดยมากจะเป็นรา้นคา้ทั วไปทีขายอปุกรณ์ไฟฟ้าทั วไป ลูกคา้กลุ่มนีBมสีดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 20 - 50 ของรายไดจ้ากทอ่เหลก็รอ้ยสายไฟ โดยมากแลว้บรษิทัจะเน้นรา้นคา้ทีมศีกัยภาพ เช่น มทีมีงานขาย
และมคีลงัสนิคา้รองรบั เป็นตน้ อยา่งไรกด็บีรษิทัมกีารจําหน่ายใหร้า้นคา้ปลกีทีมสีาขา เพือเป็นช่องทางในการกระจาย
สนิคา้ ลกูคา้ของรา้นขายปลกีมกัเป็นผูร้บัเหมารายยอ่ยทีรบังานเดนิสายไฟตามบา้นหรอืเป็นช่างรบัซ่อมงานไฟฟ้า 

ทั BงนีB ในปี 2558 บรษิทัมกีารจําหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่จํานวน 2 ราย รายหนึงในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 10 – 20 ของ
รายไดร้วมของบรษิทั อกีรายหนึงในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20 – 30 ของรายไดร้วมของบรษิทั 

สาํหรบัปี 2559 และงวด 6 เดอืน ปี 2560 บรษิทัมกีารจําหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่จํานวน 2 ราย รายหนึงในสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 40 – 50 ของรายไดร้วมของบรษิทั อกีรายหนึงในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 10 – 20 ของรายไดร้วมของบรษิทั 
 
ช่องทางการจาํหน่าย  
1. เหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc 

บรษิทัแบ่งช่องทางการจําหน่ายของบรษิทัออกเป็น 3 ช่องทาง  ดงันีB 
1. จําหน่ายตรง บรษิทัมฝ่ีายขายเขา้ไปนําเสนอสนิคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจําหน่ายและรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่เพือเป็นช่องทางใน

การจําหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านหรอืรา้นคา้ปลกีต่อไป โดยบรษิทัจะเลอืกนําเสนอสนิคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจําหน่ายหรอืรา้นคา้
ทีมศีกัยภาพเพือทีจะเป็นคูค่า้ทีสง่เสรมิกนัต่อไป ในกรณีทีลูกคา้ตดิต่อซืBอสนิคา้โดยตรงกบับรษิทั ฝ่ายขายนีBกจ็ะทาํหน้าที
ในการนําเสนอและขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ย 

2. ตวัแทนจําหน่าย (Distributor) สว่นมากมกัเป็นผูจ้ําหน่ายเหลก็รปูพรรณทีมชี่องทางจําหน่ายสนิคา้ทั วประเทศ ช่องทาง
จาํหน่ายของตวัแทนจาํหน่าย มทีั Bงตวัแทนจาํหน่ายรายทีเลก็กวา่ รา้นคา้ปลกีและผูใ้ชง้าน บรษิทัเลอืกตวัแทนทีมชี่องทาง
การจําหน่ายต่อไดอ้ยา่งทั วถงึ มคีลงัสนิคา้สาํหรบัเป็นจุดกระจายสนิคา้และมทีมีขายทีช่วยจาํหน่ายสนิคา้    

3. รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern trade) เป็นรา้นคา้ขนาดใหญ่ทีมอีุปกรณ์ก่อสรา้งครบทุกประเภทเพือใหลู้กคา้ทีมาซืBอสนิคา้
สามารถซืBอทุกอยา่งไดใ้นทีเดยีว รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่บางแหง่มสีนิคา้อุปโภค บรโิภคจําหน่ายดว้ย ลูกคา้เป็นไดท้ั Bงผูร้บัเหมา
ทีมาซืBอสนิคา้เพือใหไ้ดส้นิคา้ทีตอ้งการไดใ้นทีเดยีว หรอืเป็นผูใ้ชง้านทั วไปทีซืBอไปใชง้านเอง 

2. ท่อเหลก็ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 
บรษิทัแบ่งช่องทางการจําหน่ายของบรษิทัออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันีB 
1. จาํหน่ายตรง บรษิทัมฝ่ีายขายทีทาํหน้าทีเสนอสนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมกีลุ่มหลกัดงันีB 

1.1 ผูอ้อกแบบโครงการ ฝ่ายขายเขา้ไปนําเสนอสนิคา้กบัผูอ้อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคาร
ต่างๆ เป็นตน้ เพือใหส้นิคา้ของบรษิทัเป็นทีรูจ้กัและไดข้ึBนทะเบยีนผูค้า้(vendor list) เนืองดว้ยผูร้บัเหมาของโครงการ
จะตอ้งซืBอสนิคา้ทีมคีณุสมบตัแิละตราสนิคา้ตามทีระบอุยูใ่นทะเบยีนผูค้า้เทา่นั Bน    

1.2 ผูร้บัเหมา ในโครงการทีมขีนาดใหญ่ ผูร้บัเหมาทีไดร้บังานมกัจะซืBอสนิคา้โดยตรงกบัผูผ้ลติ บรษิทัจงึมกีารเขา้ไป
นําเสนอสนิคา้ใหผู้ร้บัเหมาสามารถจดจาํสนิคา้ของบรษิทัได ้   

2. รา้นคา้ปลกี เป็นช่องทางจาํหน่ายทีทาํใหส้นิคา้ของบรษิทัสามารถครอบคลุมพืBนทีจาํหน่ายสนิคา้ไดม้ากขึBน ฝ่ายขายของ
บรษิทัจะเป็นผูเ้ลอืกรา้นคา้ปลกีทีจะจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทั รา้นคา้ปลกีมทีั Bงทีเป็นรา้นคา้ปลกีทีเน้นลูกคา้ผูร้บัเหมาและ
รา้นคา้ปลกีทีลูกคา้หลกัเป็นผูใ้ช้งานรายย่อย เช่น ผูร้บัเหมาหรอืช่างไฟฟ้า เป็นต้น ซึงใช้สนิคา้ไม่มาก การขายผ่าน
รา้นคา้ปลกีจงึเป็นการกระจายสนิคา้ใหท้ั วถงึและไดร้า้นคา้ปลกีเหล่านีBช่วยอธบิายการใชง้านสนิคา้อกีดว้ย  

นอกจากนีB บรษิทัยงัมกีารแนะนําสนิคา้ผา่นเวบ็ไซต์ www.ziga.co.th ของบรษิทัและจําหน่ายสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์ www.thaitrade.com 
ซึงเป็นเวบ็ไซตค์า้สง่ ซึงดาํเนินงานโดยกรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณชิย ์
 
  



 

-5- 

การจดัหาผลิตภณัฑ ์ 
สว่นประกอบหลกัทีบรษิทัจดัซืBอเพือผลติม ี2 ประเภทคอื เหลก็และวสัดสุิBนเปลอืง 
1. เหล็ก เป็นต้นทุนสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 96 - 98 ของยอดซืBอรวมของบรษิทั บรษิทัซืBอเหล็กชุบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นจาก

ต่างประเทศ โดยบรษิทัมกีารคดัเลือกผูผ้ลติทีมคีุณภาพตามมาตรฐานทีบรษิทักําหนดทั Bงในและต่างประเทศทําใหบ้รษิทั
สามารถเลอืกผูผ้ลติทีมขีอ้เสนอทีดทีีสุดไดแ้ละยงัเป็นการลดความเสียงในการพึงพาผูผ้ลติรายใดรายหนึง บรษิทัมกีารซืBอ
เหลก็ชุบสงักะสผี่านบรษิทัตวัแทนจําหน่าย (Trader) ในประเทศจนีและประเทศไทย ซึงบรษิทัมตีวัแทนจําหน่ายทีบรษิทั
คดัเลอืกเอาไว้หลายราย โดยบรษิทัใหต้วัแทนจําหน่ายเสนอราคาและเวลาจดัส่งสนิค้าของเหล็กชุบสงักะสทีีมคีุณสมบตัิ
ตามทีบรษิทัตอ้งการ แลว้บรษิทัจะทาํการเลอืกจากผูใ้หข้อ้เสนอทีเหมาะสมทีสดุ อยา่งไรก็ด ีในการซืBอเหลก็ บรษิทัมกีารศกึษา
ขอ้มลูความเคลือนไหวของราคาและขา่วสารของเหลก็เสมอ เพือประกอบการตดัสนิใจวา่จะสั งเหลก็เมือไร และปรมิาณเท่าไ 

2. วสัดสุิBนเปลอืง เป็นตน้ทุนสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 2 ของยอดซืBอรวมของบรษิทั บรษิทัมกีารใชว้สัดสุ ิBนเปลอืง เช่น ลวดเชือม 
พลาสตกิครอบเกลยีว เป็นตน้ ในการผลติ โดยมกีารคดัเลอืกผูผ้ลติทีมคีุณภาพทั Bงในและต่างประเทศ โดยนอกจากจะพจิารณา
เรืองราคาแลว้ ยงัมกีารพจิารณาเรืองเวลาในการจดัสง่และการมขีองเพยีงพอต่อการใชง้านของบรษิทั เพือใหม้ั นใจว่าสายการผลติ
ของบรษิทัจะผลติไดอ้ย่างต่อเนือง ในกรณทีีผูผ้ลติหลกัมปัีญหาในการจดัสง่ของ บรษิทัสามารถซืBอสนิคา้จากผูผ้ลติทีมคีุณภาพ
ใกลเ้คยีงซึงบรษิทัไดม้กีารคดัเลอืกผูผ้ลติเอาไวแ้ลว้ 

 
ภาวะการแข่งขนั  

ในปี 2559 ปรมิาณการจาํหน่ายท่อเหลก็ทั Bงประเทศเท่ากบัประมาณ 400,000 ตนั ส่วนยอดขายของบรษิทัเท่ากบัประมาณ 
33,000 ตนั คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 8.25 อย่างไรกด็ ีปรมิาณการขายท่อเหลก็ 400,000 ตนันั Bนประกอบดว้ยท่อหลาย
ประเภท โดยสว่นใหญ่เป็นท่อเหลก็ดาํ ทั BงนีBจากขอ้มลูของศนูยว์จิยัเชงิลกึอุตสาหกรรมเหลก็ไทย พบว่าผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ท่อเหลก็มจีํานวนประมาณ 57 ราย สาํหรบัผูป้ระกอบการทีมกีารจาํหน่ายท่อเหลก็ชุบสงักะสมีจีํานวน 12 ราย แต่ไม่มบีรษิทัใด
ทีจาํหน่ายสนิคา้หลกัเป็นท่อเหลก็แบบ Pre-zinc เช่นเดยีวกบับรษิทั โดยบรษิทัแบ่งการแขง่ขนัออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันีB 
1. เหลก็โครงสรา้ง คูแ่ขง่ของเหลก็โครงสรา้งของบรษิทัม ี2 ประเภท คอื  

1.1 ท่อเหลก็ดาํทีนําไปผา่นกระบวนการชุบสงักะส ีเป็นท่อทีชุบสงักะสหีลงัจากขึBนรปูท่อเหลก็แลว้ ท่อเหลก็ดาํทําจากเหลก็
รดีรอ้นเพือใชใ้นงานโครงสรา้ง ผูผ้ลตินําท่อเหลก็ดาํมาชุบสงักะสเีมือลูกคา้ตอ้งการเหลก็ทีสามารถกนัสนิมได ้ท่อเหลก็
ประเภทนีBสามารถใชง้านประเภทเดยีวกบัเหลก็โครงสรา้งของบรษิทัได ้แต่เนืองดว้ยความหนามกัถูกจํากดัดว้ยความหนา
ของท่อเหลก็ดาํจงึเป็นการยากทีจะปรบัใหม้คีวามหนาตรงตามทีผูใ้ชง้านตอ้งการได ้อกีทั BงการชุบสงักะสหีลงัขึBนรปูทอ่
เสรจ็แลว้มกัมคีวามหนาของสงักะสมีากเกนิความตอ้งการของลูกคา้ อย่างไรกด็ที่อประเภทนีBนิยมใชบ้รเิวณทีเหลก็มี
โอกาสเป็นสนิมไดเ้รว็เช่นบรเิวณชายทะเลเพราะชั Bนสงักะสทีีป้องกนัมคีวามหนา ท่อเหลก็ดาํทีนําไปผ่านกระบวนการ
ชุบสงักะส ีมผีูผ้ลติมากราย เช่น บมจ.แปซฟิิกไพพ ์บมจ.เอเซยี เมทลั บมจ.สามชยั สตลี อนิดสัทร ีเป็นตน้  

1.2 ท่อทีขึBนรปูโดยเหลก็รดีเยน็ชุบสงักะส ี(Pre-zinc) เป็นท่อประเภทเดยีวกนักบัสนิคา้ของบรษิทั มทีั Bงผลติในประเทศ เช่น 
บจก.คอทโกเ้มททอลเวอรค์ส บจก.ทาโมเสะ เทรดดิBง เป็นตน้ และนําเขา้จากต่างประเทศ โดยรวมคูแ่ข่งยงัมน้ีอยราย 
สนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศมกัตั Bงราคาทีตํากวา่สนิคา้ของบรษิทั แต่มกัมปัีญหาเรืองมขีนาดของท่อไม่ครบทาํใหไ้ม่มี
สนิคา้เมือลูกคา้ตอ้งการ อกีทั Bงในกรณีทีเกดิปัญหายงัตดิต่อเพือแกปั้ญหาไดล้าํบากกวา่ผูผ้ลติในประเทศ   

2. ท่อเหลก็รอ้ยสายไฟ  
มบีรษิทัจาํหน่ายท่อเหลก็รอ้ยสายไฟทีเป็นทีรูจ้กัในตลาดประมาณ 10 ราย โดยมทีั Bงบรษิทัทีผลติเพือจําหน่ายเองและ

นําเขา้มาจากต่างประเทศเพือจดัจําหน่าย การแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยบรษิทัทีไดร้บัมาตรฐาน UL เช่นเดยีวกบั
บรษิทัและมคีุณภาพใกลเ้คยีงกนัม ี2 บรษิทั คอื บรษิทั พานาโซนิค อโีค โซลูชั นส ์สตลี (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั 
แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) และมผีูผ้ลติขา้งตน้บางรายรบัจา้งผลติท่อใหก้บัแบรนด์ต่างๆ อกีดว้ย บรษิทัแข่งขนัใน
ตลาดสนิคา้คณุภาพสงู ระดบัราคาเหมาะสมตามคณุภาพของสนิคา้ 
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อสิงแวดลอ้มเป็นอยา่งยิง บรษิทัจงึมกีารพจิารณาผลกระทบทางสิงแวดลอ้มทีอาจเกดิขึBน โดยม ี

2 ปัจจยัทีอาจมผีลกระทบดงันีB 
1. เสยีง กระบวนการผลติเหลก็โครงสรา้งทาํใหเ้กดิเสยีงดงัซึงอาจรบกวนผูค้นหรอืสง่ผลกระทบต่อการไดย้นิของผูป้ฏบิตังิานได ้

อย่างไรกด็ ีไม่มบีา้นเรอืนอยูอ่าศยัอยูบ่รเิวณสถานประกอบการของบรษิทัแต่อย่างใด และบรษิทัมกีารออกขอ้กําหนดใหพ้นักงาน
ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัเสยีงตลอดเวลาเพือลดผลกระทบจากเสยีงทีเกดิขึBน 

2. ของเสยีจากการผลติ ในกระบวนการผลติมกีารใชส้ารหล่อเยน็เพือลดความรอ้น และฝุ่ นผงสงักะสสีาํหรบัเคลอืบรอยเชือม 
ซึงของเสยีเหล่านีBจําเป็นตอ้งมกีารกาํจดัอยา่งถกูวธิเีพือไมใ่หส้่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม บรษิทัไดม้กีารจา้งใหบ้รษิทัรบักําจดั
ของเสยีทีไดร้บัอนุญาตในการประกอบกจิการเกียวกบัการนําผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมทีไม่ใชแ้ลว้ไปกาํจดั  

 
สรปุสาระสาํคญัของสญัญา     บรษิทัมสีญัญาทีสาํคญัดงันีB 
1. สญัญาเช่าทีดนิ: บรษิทัมกีารทาํสญัญาเช่าทีดนิจากกรรมการ เพือใชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงันีB 

สญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 
เช่าทีดนิ 
 

นายศุภกจิ  
งามจติรเจรญิ 
กรรมการ 
(ผูใ้หเ้ช่า) 
 

เพือใชใ้นการประกอบ
กจิการโรงงานซึงเป็น
ทีตั Bงของเครืองจกัร 

ทรพัยส์นิทีเช่า 
ทีดนิ โฉนดเลขที 20005 เลขทีดนิ 571 หน้าสํารวจ 23407 ต.ในคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี์ จ.สมุทรปราการ เนืBอที 2 ไร่ 2 งาน 
34.4 ตารางวา 
อตัราคา่เช่า 
เดอืนละ 50,000 บาท 
ระยะเวลา 
ระยะเวลา 3 ปี นบัตั Bงแต่วนัที 1 มกราคม 2559 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 
2561 และต่ออายสุญัญาไดอ้กี 2 ครั Bง รวมเป็น 9 ปี 
การต่ออายสุญัญา 
ผูเ้ช่าแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืถงึผูใ้หเ้ช่าก่อนครบกาํหนดสญัญาเช่า
ไม่น้อยกว่า 30 วนั 
การเลกิสญัญา   
เมือผูเ้ช่าผดินดัชาํระค่าเช่างวดใดงวดหนึง หรอืเงนิจํานวนใดๆ ทั Bงหมด
หรอืบางสว่น รวมถงึการทีผูเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
เงือนไขสาํคญั 
- ผูใ้หเ้ช่าไม่มสีทิธขิายทรพัย์ทีเช่าให้แก่บุคคลอืนก่อนครบกําหนด 

การเช่าตามสญัญานีB หากผูใ้หเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะขายทรพัยส์นิ 
ก่อนครบกําหนดการเช่าตามสญัญา ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่า
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 180 วนั เพือใหโ้อกาสผูเ้ช่าหากประสงค์
จะซืBอทรพัยท์ีเช่า 

- ในการต่อสญัญาเช่า ทั Bงสองฝ่ายตกลงใหป้รบัขึBนราคาค่าเช่าไดอ้กี
รอ้ยละ 10 จากคา่เช่าเดมิในการต่อสญัญาเช่าแต่ละครั Bง 
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2. สญัญาเช่าซืBอเครืองจกัร: บรษิทัมกีารทาํสญัญาเช่าซืBอเครืองจกัรเพือใชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงันีB 
สญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 

เช่าแบบ
ลสิซิง 
เลขที FL12-
0397-000 
 
 

บรษิทั แฟค
เตอร ีแอนด ์ 
อคีวปิเมนท ์
กสกิรไทย 
จาํกดั 
 

เพือเช่าซืBอเครืองจกัร
สาํหรบัการดาํเนิน
ธุรกจิ 

ทรพัยส์นิทีเช่าซืBอ 
ทรพัยส์นิตามทีระบใุนเอกสารแนบทา้ย ดงันีB 1. เครืองต๊าปเกลยีวท่อ 
2. เครืองรดีท่อเหลก็ 3. เครืองตดัท่อเหลก็ 4. เครืองเชือมท่อเหลก็  
5.เครืองแพค็กิBง 
อตัราคา่เช่าซืBอ 
จาํนวนเงนิค่าเช่าและระยะเวลาในการชาํระคา่เช่าใหเ้ป็นไปตามเงือนไข
ทีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยซึงสรปุได ้ดงันีB 

เอกสาร 
แนบท้าย
สญัญาเช่า
แบบลิสซิ�ง 

ทรพัยสิ์น 
ที�เช่าซื(อ 

อตัราค่าเช่าซื(อ
ต่อเดือน 

(ไม่รวมภาษี) 

ระยะเวลา 

เลขที FL12-
0397-001 

เครืองต๊าป
เกลยีวท่อ 

182,588.00 บาท 48 เดอืน 
นบัตั Bงแต่วนัที  

28 พ.ย. 25551/ 
เลขที FL12-
0397-002 

เครืองรดี
ท่อเหลก็ 

335,037.00 บาท 48 เดอืน 
นบัตั Bงแต่วนัที  
21 ธ.ค. 25551/ 

เลขที FL12-
0397-003 

เครืองตดั
ปลายท่อ 

41,815.00 บาท 48 เดอืน 
นบัตั Bงแต่วนัที  

26 ก.พ. 25561/ 
เลขที FL12-
0397-006 

เครือง
เชือมทอ่ 

631,062.00 บาท 60 เดอืน 
นบัตั Bงแต่วนัที  

19 พ.ย. 25562/ 
เลขที FL12-
0397-007 

เครืองตดั
ปลายท่อ 
เครืองเชือม
ท่อ เครือง
แพค็กิBง 

341,535.00 บาท 60 เดอืน 
นบัตั Bงแต่วนัที  
20 ต.ค. 2557 

เลขที FL12-
0397-008 

เครืองต๊าป
เกลยีวท่อ 

127,225.00 บาท 60 เดอืน 
นบัตั Bงแต่วนัที  
23 เม.ย. 2558 

1/ สญัญาหมดอายแุลว้และไมม่กีารต่อสญัญา 
2/ สญัญาหมดอาย ุ18 พ.ย. 2561 และบรษิทัไมม่แีผนต่อสญัญา 

การเลกิสญัญา  
เมือผูเ้ช่ามไิดช้าํระคา่เช่าตามทีกาํหนด หรอืผูเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
รวมถงึในกรณทีีมเีหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนีBเกดิขึBน ผูใ้หเ้ช่า
มสีทิธทิีจะดาํเนินการบอกเลกิสญัญา 
- ผูเ้ช่าหยดุพกักจิการหรอืไม่ดาํเนินกจิการต่อไป หรอืลม้ละลาย หรอื

เลกิกจิการ หรอืควบเขา้กบักจิการของผูอ้ ืน 
- เมือผูเ้ช่าถูกบงัคบัคดหีรอืถูกยดึทรพัยต์ามหมายบงัคบัคด ีหรอืทํา

การจ่ายจาํหน่าย จ่าย โอนทรพัยส์นิ (ไม่ว่าการกระทําดงักล่าวจะมี
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สญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 
ผลกระทบกระเทอืนต่อทรพัยส์นิทีเช่าหรอืไม่กต็าม) หรอืเมือมกีารยืน
ขอเลกิกจิการของผูเ้ช่า 

- เมือผูเ้ช่าไมส่ามารถชาํระหนีBตามคาํพพิากษา 
- เมือผูเ้ช่าเขา้ทาํสญัญาประนอมหนีBกบัเจา้หนีBของตน 
เงือนไขสาํคญั 
- ภายในเวลาเดยีวกนักบัการออกใบรบัทรพัยส์นิทีเช่า ผูเ้ช่าตกลงเอา

ประกนัภยัและจดัการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัในทรพัยส์นิทีเช่า
กบับรษิทัประกนัภยัทีผูใ้หเ้ช่าเหน็ชอบในนามของผูใ้หเ้ช่า และระบุ
ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผลประโยชน์ และตกลงดาํเนินการใหก้ารประกนัภยั
ดงักล่าวมผีลสมบรูณ์ใชบ้งัคบัไดต้ลอดระยะเวลาเช่าตามสญัญา 

- สญัญานีBถอืเป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสทิธิ
หรอืขอ้ผกูพนัของตนหรอืใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิทีเช่าแก่บุคคลภายนอกได ้

- ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูม้กีรรมสทิธิ zในทรพัยส์นิทีเช่า  และผูเ้ช่าตกลงทีจะไม่นํา
ทรพัยส์นิทีเช่าไปจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าซืBอ ใหเ้ช่า ใหย้มื จํานํา 
หรอืทํานิตกิรรมอืนใดทีเป็นภาระผูกพนักบัทรพัยส์นิทีเช่า หรอืให้
ผูอ้ ืนครอบครอง หรอืใช้ทรพัย์สนิทีเช่าแทน เวน้แต่จะไดร้บัความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

- เอกสารแนบทา้ยสญัญาทีทําขึBนในวนัทาํสญัญา และทีไดม้กีารทําขึBน
เพิมเตมิในภายหน้า ตลอดจนทีไดม้กีารแกไ้ขและ/หรอืเพิมเตมิเกียวกบั
เงือนไขขอ้กําหนดของสญัญาหรอืทรพัย์สนิทีเช่าเป็นครั Bงคราวใน
ภายหน้า ใหถ้อืเป็นสว่นหนึงของสญัญานีB 

 
3. สญัญากูเ้งนิ : บรษิทัมกีารทาํสญัญาเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิหลายฉบบั โดยสญัญาทีสาํคญัมดีงันีB 

สญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 
สญัญากูเ้งนิ 
รวมจาํนวน 
7 ฉบบั    

ธนาคาร
กสกิรไทย 
จาํกดั 
(มหาชน) 

วตัถุประสงคโ์ดยรวม
เพือซืBอทีดินพร้อม
โรงงาน และเพือ
การก่อสรา้งปรบัปรุง
และพฒันาบนทีดนิ 
ตลอดจนเพือใชเ้ป็น
เงนิลงทุนในกจิการ 

วงเงนิกูร้วม 
128,197,000 บาท 
อตัราดอกเบีBย 
MLR และ MLR ลบดว้ยอตัราดอกเบีBยรอ้ยละ 0.50 ถงึรอ้ยละ 1.00 ต่อปี  
ระยะเวลา 
60 เดอืน นบัแตเ่ดอืนทีมกีารเบกิรบัเงนิกู ้
หลกัประกนั และการคํBาประกนั 
ทีดนิ โฉนดเลขที 20005 พรอ้มสิงปลกูสรา้ง เลขที 999/9 โฉนดทีดนิ 
20008, 20009, 33449 และ 33450 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดยี์ จ.สมุทรปราการ โดยมนีายศุภกจิ งามจิตรเจรญิ และนางสาว
วราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ เป็นผูค้ํBาประกนั 
เงือนไขอืน 
- ในกรณทีีผูกู้ผ้ดินดั หรอืผดิสญัญา ผูกู้ต้กลงใหผู้ใ้หกู้ค้ดิดอกเบีBยใน

กรณผีดินดัชาํระหนีB รอ้ยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัทีผูกู้ผ้ดินดั 
- ผูกู้จ้ะต้องเอาประกนัภยัและจดัการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัใน

ทรพัยส์นิทีเป็นหลกัประกนั และ/หรอืทรพัยส์นิบนพืBนทีเช่า ประเภท
คุม้ครองการเสียงภยัทุกชนิด โดยระบุใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์
และเอาประกนัภยัในวงเงนิไม่น้อยกวา่วงเงนิสนิเชือตามสญัญา 

- ผูกู้ต้กลงยนิยอมใหผู้ใ้หกู้ ้หรอืตวัแทนของผูใ้หกู้้ ดาํเนินการสาํรวจ



 

-9- 

สญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค ์ รายละเอียด 
และประเมนิราคาหลกัประกนัทุก 1 ปี โดยหากพบว่ามหีลกัประกนั
มูลค่าลดน้อยลงเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าหลกัประกนั ผูใ้หกู้้
สงวนสทิธิ zทีจะเรยีกใหผู้กู้จ้ดัหาหลกัประกนัอืนมาทดแทน 

- ผูกู้จ้ะไม่ก่อขอ้ผกูพนั หนีB หรอืภาระใดๆ โดยการกูย้มืหรอืคํBาประกนั
บุคคลใดๆ จนทําใหอ้ตัราส่วนของหนีBสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 
เกนิกว่าอตัรา 2.5 ต่อ 1 

- ผูกู้จ้ะดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีB (DSCR : Debt 
Service Coverage Ratio) ไวใ้นอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 

สญัญา 
ทรสัตร์ซีที 
รวมจาํนวน 
5 ฉบบั 

ธนาคาร
กสกิรไทย 
จาํกดั 
(มหาชน) 

เพือใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน 

วงเงนิรวม 
300,000,000 บาท  
หลกัประกนั และการคํBาประกนั 
ทีดนิ โฉนดทีดนิ 20008, 20009, 33449 และ 33450 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ โดยมนีายศุภกจิ งามจติร
เจรญิ และนางสาววราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ เป็นผูค้ํBาประกนั 
เงือนไขอืน 
- ทรสัต์รซีทีแต่ละฉบบั จะตอ้งมรีะยะเวลาการชําระเงนิไม่เกนิ 150 

หรอื 180 วนั (ตามแต่ละสญัญา) หรอืระยะเวลาอืนตามทีธนาคาร
เหน็สมควร 

สญัญาซืBอ
ขายเงนิตรา
ต่างประเทศ
ล่วงหน้า 
รวมจาํนวน 
4 ฉบบั 

ธนาคาร
กสกิรไทย 
จาํกดั 
(มหาชน) 

เพือป้องกนั 
ความเสียงจาก
อตัราแลกเปลียน 

วงเงนิรวม 
8,446,200 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
หลกัประกนั และการคํBาประกนั 
ทีดนิ โฉนดทีดนิ 20008, 20009, 33449 และ 33450 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ โดยมนีายศุภกจิ งามจติร
เจรญิ และนางสาววราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ เป็นผูค้ํBาประกนั 
เงือนไขอืน 
-  

สญัญาซืBอ
ขายเงนิตรา
ต่างประเทศ
ล่วงหน้า 
รวมจาํนวน 
1 ฉบบั 

ธนาคาร 
กรงุไทย 
จาํกดั 
(มหาชน) 

เพือป้องกนั 
ความเสียงจาก
อตัราแลกเปลียน 

วงเงนิ 
240,000,000 บาท 
หลกัประกนั และการคํBาประกนั 
ทีดนิ โฉนดทีดนิ 81777 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี ์  
จ.สมุทรปราการ พรอ้มสิงปลูกสรา้ง โดยมนีายศุภกจิ งามจติรเจรญิ,
นางสาววราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ และนายธรีนาท งามจติรเจรญิ เป็น
ผูค้ํBาประกนั 
เงือนไขอืน 
- กาํหนดวงเงนิ 12 เดอืน ทบทวนวงเงนิทุกปี 
- กําหนดใหม้รีะยะเวลาการทํา Forward Contract แต่ละครั Bงไม่เกนิ 

6 เดอืน 
- คดิ Premium / Discount และระยะเวลาในการทาํ Forward Contract 

ตามระเบยีบธนาคาร 
- ใหม้ ีUnderlying Import Transaction รองรบั และผ่านบมจ.ธนาคาร 

กรงุไทย 
- กาํหนด Settlement Limit จาํนวน 240.00 ลา้นบาท 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ    -ไม่ม-ี                   
 
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจดัการ    -ไม่ม-ี           
 
โครงการดาํเนินงานในอนาคต   
 บรษิทัมโีครงการทีจะก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่เพือเพิมกําลงัการผลติ และเพิมพืBนทีสาํหรบับรหิารจดัการวตัถุดบิและ
สนิคา้สาํเรจ็รปู เนืองจากปัจจุบนับรษิทัมพีืBนทีไมเ่พยีงพอในการเพิมเครืองจกัรใหม่รวมถงึไม่มพีืBนทีเพยีงพอทีจะจดัเกบ็วตัถุดบิ
และสนิคา้สาํเรจ็รปูเพือรองรบัการเตบิโตของยอดขาย  ดงันั Bน บรษิทัจงึมคีวามจําเป็นทีจะตอ้งเตรยีมการหาพืBนทีเพิมเตมิ ทั BงนีB 
แผนการลงทนุของบรษิทัมมีลูคา่รวมประมาณ 350.00 ล้านบาท โดยสามารถสรปุไดด้งันีB 
 แผนการลงทนุสรา้งโรงงานใหม่   
 บรษิทัมแีผนทีจะซืBอทีดนิ สาํหรบัสรา้งโรงงานและตดิตั Bงเครืองจกัรใหม ่โดยมแีผนทีจะหาทีดนิในบรเิวณไม่ไกลจากทีตั Bง
ในปัจจุบนัของบรษิทัมากนกั เพือความสะดวกในการบรหิารจดัการ เบืBองตน้คาดว่าจะมกีารลงทุนเครืองจกัรใหม่ ดงันีB 

1. ซืBอเครืองตดัมว้นเหลก็ สาํหรบัตดัมว้นเหลก็ใหม้หีน้ากวา้งตามกําหนดเพือนําไปผลติสนิคา้ โดยปัจจุบนับรษิทัว่าจา้ง
บรษิทัภายนอกตดัมว้นเหลก็ให ้เนืองจากทีผา่นมาปรมิาณการผลติของบรษิทัยงัไม่คุม้ต่อการลงทุนเครืองตดัมว้นเหลก็ อย่างไรกด็ ี
จากการทีปรมิาณการผลติของบรษิทัมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือง จนอยู่ในระดบัทีคุม้ค่าต่อการลงทุนซืBอเครืองตดัมว้นเหลก็มา
ดาํเนินการตดัเหลก็เองแลว้ บรษิทัจงึตดัสนิใจลงทุนซืBอเครืองตดัมว้นเหลก็มาดาํเนินการเอง อนัจะช่วยลดคา่ใชจ่้ายและสามารถ
บรหิารจดัการการตดัมว้นเหลก็เองได ้

2. ซืBอเครืองจกัรเพือเพิมสายการผลติท่อเหล็ก ปัจจุบนับรษิทัผลติเกอืบเตม็กาํลงัการผลติของบรษิทัแลว้ ดงันั Bน เพือขยาย
กาํลงัการผลติสาํหรบัรองรบัการเตบิโตในอนาคต เบืBองตน้บรษิทัวางแผนทีจะเพิมสายการผลติท่อเหลก็ขึBนอกี 2 สายการผลติ
ภายในปี 2561 โดยจะเป็นการลงทุนในเครืองขึBนรปูเหลก็ เครืองลบคมและเครืองทาํเกลยีว โดยการเพิมสายการผลตินีBจะทําให้
กาํลงัการผลติเพิมขึBนประมาณรอ้ยละ 30 ของกาํลงัการผลติ ณ สิBนสดุวนัที 31 มนีาคม 2560 
 สาํหรบัโรงงานแห่งใหม่นีB นอกจากจะใช้ตดิตั Bงเครืองตดัมว้นเหล็กและสายการผลติท่อเหลก็แล้ว บรษิทัยงัสามารถ   
ใชพ้ืBนทีนีBเพือจดัเกบ็และบรหิารจดัการสนิคา้สาํเรจ็รปูรวมถงึมว้นเหลก็ซึงเป็นวตัถุดบิหลกัของบรษิทัทีจะเพิมขึBนตามการเตบิโต
ของบรษิทัในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพเพิมขึBนดว้ยการจดัวางผงัโรงงานและคลงัสนิคา้ใหม้คีวามคล่องตวัในกระบวนการผลติ
และรบั-ส่งวตัถุดบิ/สนิคา้ ทั BงนีB เบืBองตน้บรษิทัคาดว่าจะตอ้งใช้เงนิลงทุนประมาณ 350.00 ล้านบาท การก่อสรา้งโรงงานและ
ตดิตั Bงเครืองจกัรใชเ้วลาประมาณ 8 – 12 เดอืน โดยบรษิทัคาดว่าจะสามารถเริมดาํเนินการก่อสรา้งโรงงานไดภ้ายในไตรมาสที 4 
ปี 2560 
 ทั BงนีB บรษิทัวางแผนทีจะใชเ้งนิทีไดจ้ากการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์เป็นแหล่งเงนิทุนในการก่อสรา้งโรงงาน ซืBอทีดนิ 
อาคารและเครืองจกัรใหม่ และจดัหาเงนิจากกูย้มืสถาบนัการเงนิเพิมเตมิในสว่นทียงัไมเ่พยีงพอต่อการลงทุน 
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รายการระหว่างกนั   
บุคคลทีอาจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน)    

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 
นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ ZIGA โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 35.46 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 220 ล้านบาท 
บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค  
(“KLS”) 

• เป็นบริษัทของครอบครัวนายวฒุิศกัดิK  ทสัฐาน ซึ'งเป็นคู่สมรสของคณุมณฑา  ทสัฐาน  โดยคณุมณฑา  ทสัฐานเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของ ZIGA 
• นายวฒุิศกัดิK  ทสัฐาน เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน 35 ล้านบาท 
• KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก และธรุกิจจําหน่าย ติดตั Rงอปุกรณ์ไฟฟ้า 

รายการระหว่างกนัสาํหรบังวดปีสิBนสดุ 31 ธนัวาคม 2559 และ 30 มถิุนายน 2560 

บุคคล / นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 (6 เดือน) 

นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ จ่ายค่าเช่าที'ดิน 600,000 300,000 บริษัทเช่าที'ดินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ แปลงที'ตั Rงโรงงานเลขที' 999/9 ซึ'งใช้ใน 
การผลิตสินค้าของบริษัท  โดยงวดเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2559 และงวดเดือน
มกราคมถงึมิถนุายน ปี 2560 คิดค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน ซึ'งเป็นค่าเช่าอตัราเดิมปี 
2559 โดยราคาค่าเช่านี Rได้กําหนดขึ Rนโดยเทียบเคียงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมิน
อสิระ คือบริษทั เดอะแวลูเอชั'น แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จํากดั ตามรายงานฉบบัลงวนัที' 
15 มกราคม 2559 

บจก.เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 
(“KLS”) 

ค่าจ้างทําแม่พิมพ์สําหรับ
พลาสตกิครอบปลายท่อ 
เจ้าหนี Rการค้า 
ยอดยกมา 
เพิ'มขึ Rนระหว่างงวด 
ชําระคืนระหว่างงวด 
ยอดปลายงวด 

 
 
 

- 
609,000 

       (609,000) 
                      - 

 
 
 

- 
- 

                       - 
                       - 

บริษัทได้จ้าง KLS ให้ทําแม่พิมพ์พลาสติกครอบปลายท่อ สําหรับป้องกันเกลียวปลาย
ท่อเสียหาย มีการสั'งทําแม่พิมพ์สําหรับท่อ 9  ขนาด ปี 2559เป็นมูลค่า  609,000.00  
บาท   นอกจากนี Rในปี 2559 และ 6 เดือนแรกปี 2560 ยงัมีการจ้างทําพลาสติกครอบ
ปลายท่อเป็นจํานวนเงินทั Rงสิ Rน 79,465 บาท และ 1,390,718 บาท  ตามลําดบั (ยอด
รวม VAT) รายการนี Rมีการเปรียบเทียบราคาและเงื'อนไขการค้ากบัผู้ผลิตแม่พมิพ์รายอื'น
ตามกระบวนการจดัซื Rอของบริษัท 

 ค่าจ้างทําพลาสติกครอบ
ปลายท่อ 
เจ้าหนี Rการค้า 
ยอดยกมา 
เพิ'มขึ Rนระหว่างงวด 
ชําระคืนระหว่างงวด 
ยอดปลายงวด 

 
 
 

- 
79,465 

                   -  
         79,465 

 
 
 

79,465 
1,390,718 

   1,214,541 
      255,642 
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ภาระผกูพนั 
ณ วนัที 30 มถิุนายน 2560 บรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกียวกบัการเช่าทีดนิทีใช้ในการประกอบกจิการ

จากกรรมการท่านหนึง โดยมยีอดรวมของจาํนวนเงนิคา่เช่าขั Bนตําภายใตส้ญัญาเช่าทีไม่สามารถยกเลกิได ้ดงันีB 
 ข้อมลูทางการเงิน 

 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 บาท บาท 
   
ไมเ่กนิ 1 ปี 450,000 600,000 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 350,000 600,000 
 800,000 1,200,000 

 
ปัจจยัเสี�ยง    
1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัของบรษิทั คอื เหลก็ชุบสงักะส ีซึงมูลค่าซืBอเหลก็ชุบสงักะสขีองบรษิทัคดิเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 90 
ของยอดซืBอสนิคา้และบรกิารรวม ระหว่างปี 2558 ถงึ 6 เดอืนแรก ปี 2560 ราคาเหล็กทีบรษิทัซืBอมกีารผนัผวนตามราคาเหล็ก  
ในตลาดโลก ซึงอาจมผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัหากบรษิทัไม่สามารถปรบัราคาขายสนิคา้ตามต้นทุนเหล็กทีม ี
การเปลียนแปลงได ้ 
 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัมกีารกาํหนดราคาเพือรองรบัผลกระทบจากการเปลียนแปลงของราคาวตัถุดบิ แต่ในกรณีทีราคาวตัถุดบิ
มกีารปรบัตวัเพิมขึBนอยา่งมาก บรษิทัสามารถเจรจาเพือปรบัราคาไดใ้นระดบัหนึง อกีทั Bงบรษิทัมไิดม้นีโยบายกกัตุนเหลก็เพือ
เกง็กาํไร โดยจะสั งซืBอเหลก็ตามความตอ้งการในการผลติเท่านั Bน วตัถุดบิทีไดร้บัผลกระทบจงึมไีม่มากนัก 

2. ความเสี�ยงจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของภาครฐั 
 กรมการคา้ต่างประเทศไดใ้ชม้าตรการการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping) เพือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จากการโจมตขีองสนิคา้ต่างประเทศทีขายในราคาตํากว่าต้นทุนการผลติ หรอืสนิคา้ทีขายในราคาตํากว่าสนิคา้ชนิดเดยีวกนั   
ในตลาดอืนๆ หากเหลก็ชุบสงักะสอีนัเป็นวตัถุดบิหลกัของบรษิทั ถกูตดัสนิว่าเป็นสนิคา้ทีถกูทุ่มตลาดจะทําใหต้น้ทุนวตัถุดบิของ
บรษิทัเพิมสงูขึBนเนืองจากจะตอ้งเสยีภาษจีากการนําเขา้วตัถุดบิเพิมในอตัราเดยีวกนั อนัอาจจะทาํใหม้ผีลกระทบต่อกําไรของ
บรษิทั ทั BงนีBเหลก็ชุบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นจากประเทศจนี ไตห้วนั และเกาหล ีถกูเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด เมือวนัที 9 กนัยายน 
2559 ระยะเวลาการไต่สวนจะใชเ้วลาไม่เกนิ 1 ปี โดยในเอกสารไต่สวน เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลอืบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นจากประเทศจนี
ถกูพจิารณาวา่ทุ่มตลาดโดยขายในราคาตํากวา่ราคาตลาดในอตัรารอ้ยละ 39.74 ดงันั Bนหากผลการไต่สวนพบว่ามกีารทุ่มตลาดจรงิ 
เหลก็ประเภทนีBอาจถูกเรยีกเกบ็อากรนําเขา้ในอตัรานีB 

อยา่งไรกด็ ีการขึBนภาษนีีBทาํใหต้น้ทุนเหลก็ชุบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นของผูผ้ลติในประเทศทุกรายเพิมขึBนเช่นเดยีวกนัจงึมไิด้
ทําใหบ้รษิทัสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัแต่อย่างใด นอกจากนีBบรษิทัยงัพจิารณานําเขา้เหล็กชุบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นจาก
ประเทศอืนทีมไิดถ้กูมาตรการการตอบโตก้ารทุ่มตลาดเพือช่วยลดความเสียงจากการทีวตัถุดบิขึBนราคา 

3. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  
 วตัถุดบิหลกัของบรษิทัมกีารนําเขา้จากต่างประเทศเป็นสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั โดยระหว่างปี 2557 ถงึ 2559 บรษิทัมี
การนําเขา้โดยชาํระค่าวตัถุดบิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศมลูค่าระหว่าง 359.00  ลา้นบาท ถงึ 478.00 ลา้นบาท และงวด 6 เดอืนแรก
ปี 2560 บรษิทัมกีารนําเขา้โดยชาํระคา่วตัถุดบิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศมลูค่า 368.52 ล้านบาท บรษิทัจงึมคีวามเสียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ในกรณทีีอตัราแลกเปลียนระหวา่งสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศมคีวามผนัผวนมาก 
จะสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบทีมนียัสาํคญัต่อรายไดแ้ละอตัรากาํไรของบรษิทัเมือคดิเป็นสกุลเงนิบาท โดยอาจเกดิผลกําไร
หรอืขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน ในกรณีทีอตัราแลกเปลียน ณ วนัทีทําการบนัทกึบญัชกีบัวนัทีทําการแลกเปลียนเงนิเป็นสกุลบาท 
มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั โดยในปี 2558 บรษิทัขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 4.71 ลา้นบาท, ปี 2559 บรษิทัมกีําไร
จากอตัราแลกเปลียนเท่ากบั 5.52 ลา้นบาท และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2560 บรษิทัมกีาํไรจากอตัราแลกเปลียนเท่ากบั 2.94 ลา้นบาท 
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 ดงันั Bนเพือลดความเสียงความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนดงักล่าว ผูบ้รหิารมกีารตรวจสอบขอ้มูลอตัราแลกเปลียน
เป็นประจําเพือใหส้ามารถตอบสนองไดท้นัท่วงทหีากอตัราแลกเปลียนมกีารเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ นอกจากนีBบรษิทัมกีารทํา
สญัญาซืBอขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เพือลดความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ภายใตด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิาร 

4. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี(ย 
 ในปี 2558, ปี 2559 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัมหีนีBสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีและเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
เท่ากบั 294.93 ลา้นบาท, 246.90 ลา้นบาท และ 280.28 ล้านบาท ตามลําดบั และบรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิเป็นจํานวนเท่ากบั 
11.32 ลา้นบาท, 11.34 ลา้นบาท และ 6.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงส่วนหนึงของเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีBยลอยตวั ดงันั Bนในกรณี
ทีอตัราดอกเบีBยเพิมสงูขึBน ยอ่มส่งผลใหบ้รษิทัมภีาระทีจะตอ้งจ่ายดอกเบีBยเป็นจาํนวนเงนิทีเพิมสงูขึBนเช่นกนั 

อย่างไรกด็ ีเมือบรษิทัสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้ลว้ เงนิทีไดจ้ากการระดมทุน
สว่นหนึงจะนํามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทดแทนส่วนทีกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ซึงจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ของอตัราดอกเบีBยได ้

5. ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลกูค้ารายใหญ่ 
บรษิทัมกีารจําหน่ายสนิคา้ผา่นตวัแทนจําหน่ายและรา้นคา้ทีมศีกัยภาพ เพือเป็นช่องทางในการกระจายสนิคา้อย่างทั วถงึ 

ตวัแทนจําหน่ายและรา้นคา้เหล่านีBมกัมรีา้นคา้ในเครอืหรอืคูค่า้กระจายอยูห่ลายพืBนที สนิคา้ของบรษิทัจงึสามารถเขา้ถงึผูใ้ชง้านได ้
ทั BงนีB ในปี 2559 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัมกีารจําหน่ายสนิคา้ใหต้วัแทนจาํหน่ายรายหนึง คดิเป็นยอดขายมากกว่า
รอ้ยละ 30 บรษิทัจงึมคีวามเสียงจากการพึงพงิตวัแทนจาํหน่ายรายดงักล่าว 

อยา่งไรกด็ ีลกูคา้รายดงักล่าวเป็นลกูคา้ประจาํทีมกีารทาํธุรกจิกบับรษิทัมาเป็นระยะเวลากว่า 5  ปี และมคีวามสมัพนัธ์
ทีดตี่อกนั บรษิทัจงึเชือว่าตราบเท่าทีบรษิทัมกีารรกัษาคุณภาพของสนิคา้และการบรกิารทีด ีลูกคา้รายนีBจะยงัคงเป็นคู่คา้ทีดี
ของบรษิทัต่อไป นอกจากนีBบรษิทัยงัมกีารขยายลกูคา้ใหม่ๆเพือเป็นการกระจายความเสียงและเพิมพืBนทีในการกระจายสนิคา้
อกีดว้ย 

6. ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงคู่ค้า 
บรษิทัมกีารซืBอเหลก็ชุบสงักะสดีว้ยยอดซืBอมากกวา่รอ้ยละ 30 ของมูลคา่ซืBอสนิคา้และบรกิารรวมจากคูค่า้จาํนวน 2 ราย 

โดยเป็นคูค่า้ในปี 2558 จํานวน 1 ราย มสีดัส่วนการซืBอประมาณรอ้ยละ 50 - 60 ของมูลค่าซืBอสนิคา้และบรกิารรวม, ปี 2559 
จาํนวน 2 ราย มสีดัสว่นการซืBอประมาณรอ้ยละ 30 - 40 ของมลูคา่ซืBอสนิคา้และบรกิารรวม และงวด 6 เดอืนแรกปี 2560 จํานวน 
1 รายมสีดัสว่นการซืBอประมาณรอ้ยละ 85 - 95 ของมลูคา่ซืBอสนิคา้และบรกิารรวม บรษิทัทั Bงสองบรษิทัเป็นบรษิทัในประเทศจนี
โดยบรษิทัมกีารซืBอเหล็กชุบสงักะสจีากคู่คา้ทั Bง 2 รายนีB มากกว่าตวัแทนจําหน่ายรายอืนๆ ดว้ยเหตุผลเร ืองราคา การจดัส่ง  
และคณุภาพของสนิคา้ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมคีู่คา้ทีบรษิทัไดค้ดัเลอืกเอาไวใ้น Approved vendor list จํานวนหลายราย โดยมทีั Bงคู่คา้ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ดงันั Bนแมว่้าบรษิทัจะไม่สามารถซืBอเหลก็ชุบสงักะสจีากคูค่า้ทั Bง 2 รายนีB บรษิทักย็งัมคีูค่า้รายอืนๆ สาํหรบัซืBอวตัถุดบิ 

7. ความเสี�ยงจากการเข้ามาของคู่แข่ง 
ปัจจุบนัเหลก็โครงสรา้งประเภท Pre-zinc ไม่มผีูป้ระกอบการรายใดทําการจําหน่ายเพือเป็นสนิคา้หลกั เนืองดว้ยตลาด

ยงัมขีนาดเลก็หากเทยีบกบัเหลก็โครงสรา้งสาํหรบังานก่อสรา้ง ดงันั Bนอาจไม่คุม้กบัการลงทุน อย่างไรกด็ ีมคีวามเป็นไปไดว้่า 
ในอนาคต ผูป้ระกอบการรายอืนอาจมกีารเปลียนนโยบายและเริมจําหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกบับรษิทัได ้ซึงจะกระทบต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของบรษิทั 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดท้าํตลาดเหลก็โครงสรา้งประเภท Pre-zinc มานานกว่า 5 ปีและเป็นผูบุ้กเบกิรายแรกๆ ดงันั Bนบรษิทั
จงึมปีระสบการณ์ในสนิคา้ประเภทนีB อกีทั Bงสนิคา้ยงัไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างดจีากลูกคา้ รวมถงึตราสนิคา้เป็นทีรูจ้กัและจดจําได ้
ดงันั Bนบรษิทัจงึเชือว่าความเสียงดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 
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8. ความเสี�ยงจากการไม่ได้รบัการต่อสญัญาเช่าที�ดินจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
บรษิทัไดม้กีารเช่าทีดนิจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึงเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเพือใชเ้ป็นทีตั Bงของเครืองจกัรการผลติ 

ซึงในปัจจุบนัใชใ้นการผลติท่อรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zincเป็นหลกั โดยในปี 2559 และ 6 เดอืนแรก ปี 2560 เครืองจกัรนีBมี
สดัส่วนกําลงัการผลติไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของกําลงัการผลติทั Bงหมด ดงันั Bนบรษิทัจงึอาจมคีวามเสียงจากการทีไม่ไดร้บัการต่อ
สญัญาเช่าทีดนิในอนาคตซึงอาจส่งผลกระทบกบักาํลงัการผลติ รวมถงึการสญูเสยีอาคารและส่วนปรบัปรงุอาคารมูลค่าตามบญัช ี
ณ วนัที 30 มถิุนายน 2560 เท่ากบั 4.19 ลา้นบาท ซึงตั Bงอยู่บนทีดนิทีเช่าดงักล่าว และตอ้งเสยีคา่รืBอถอนและตดิตั Bงเครืองจกัร  

อยา่งไรกด็ ีเครืองจกัรในทีดนิดงักล่าวเป็นเครืองจกัรเก่าทีใชใ้นการผลติไม่มาก นอกจากนีBบรษิทัไดม้กีารทาํสญัญาเช่าซึง
เป็นการต่ออายสุญัญาไดท้กุ 3 ปี โดยเป็นการต่ออายแุบบอตัโนมตัใิน 2 ครั Bงแรก รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี มอีตัราการขึBนราคาค่า
เช่า 10% ทุก 3 ปีและหากจะมกีารขายทีดนิ บรษิทัจะไดร้บัสทิธใินการซืBอทีดนิดงักล่าวก่อนบุคคลอืน  

9. ความเสี�ยงจากการไม่สามารถจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า 
บรษิทัไดย้ืนคาํขอจดทะเบยีนเครืองหมายการคา้สาํหรบัสนิคา้ประเภทท่อรอ้ยสายไฟ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างขั Bนตอน

การพจิารณาของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ซึงตอ้งมกีารพจิารณาถงึความเหมอืนคลา้ยกบัเครืองหมายการคา้อืนๆ ทีแพรห่ลายหรอื
ไดย้ืนขอจดทะเบยีนไวก่้อนแล้ว (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิมเตมิในพระราชบญัญตัเิครืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534)  ดงันั Bน 
หากบรษิทัไม่สามารถจดทะเบยีนเครืองหมายการคา้ดงักล่าว หรอืไม่สามารถใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าวต่อไป รวมถงึถูก
ดาํเนินการอืนใดตามพระราชบญัญตัเิครืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 ย่อมอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัได ้
 อยา่งไรกด็ ีจากการสอบทานขอ้มลูของบรษิทัในเบืBองตน้พบวา่ ยงัไม่พบเครืองหมายการคา้ใดทีมคีวามเหมอืนคลา้ยกบั
ตราสนิคา้ของบรษิทัในสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแต่อย่างใด ประกอบกบับรษิทัมกีารใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าวมาเป็นระยะเวลา
เกนิกว่า 10 ปี โดยทีไม่เคยไดร้บัการรอ้งเรยีนใหร้ะงบัใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าว ทางบรษิทัจงึเชือมั นว่าจะสามารถดําเนินการ
จดทะเบยีนหรอืดาํเนินการตามทีนายทะเบยีนกาํหนดจนสามารถจดทะเบยีนเครืองหมายการคา้สาํเรจ็ได ้นอกจากนีB ในกรณีที
มเีหตุการณ์อืนใดทีจะสง่ผลใหบ้รษิทัไม่สามารถใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าวไดน้ั Bน บรษิทัยงัสามารถเปลียนไปใชเ้ครืองหมาย
การคา้อืนของบรษิทัทีไดร้บัการจดทะเบยีนแล้วอกีดว้ย ทั BงนีB รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้กลุ่มทีใชเ้ครืองหมายการคา้ทีอยู่ระหว่าง
การขอจดทะเบยีนดงักล่าวนั Bน คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 8 – 11 ของรายไดจ้ากการขายรวมในปี 2559 และไตรมาสที 2 
ของปี 2560 เท่านั Bน ทางบรษิทัจงึประเมนิว่าความเสียงดงักล่าวไม่มผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อบรษิทัแต่อยา่งใด 
 
กรณีพิพาท   ไม่ม ี 
  
จาํนวนพนักงาน   ณ วนัที 30 มถิุนายน 2560 บรษิทัมพีนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) รวมทั BงสิBน 91 คน 
 
ประวติัความเป็นมาโดยสรปุ       

- ปี 2541  : ก่อตั Bง บรษิทั จติรเจรญิ โปรเกรส จํากดั (“บรษิทั”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท จํานวนหุน้รวม 
10,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพือประกอบธุรกจิผลติท่อโคง้และอปุกรณ์ (Elbow conduit 
and accessory) และเริมผลติท่อรอ้ยสายไฟ 

- ปี 2545  : ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 770-2533 และมาตรฐาน ISO 9001:2000 
- ปี 2548  : บรษิทัเปลียนชือเป็น บรษิทั ไดว่า อนิดสัตร ีจาํกดั (“บรษิทั”หรอื”DAIWA”) 
- ปี 2549  : ไดร้บัมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) 
- ปี 2552 : ยา้ยโรงงานมาที 999/9 ซ.พรพฒันา ถ.ประชาอทุศิ  
- ปี 2553 : ก่อตั Bง บรษิทั ซกิา้ สตลี คอร์ปอเรชั น จํากดั (“ZSC”) เพือจําหน่ายเหลก็โครงสรา้ง ประเภท Pre-zinc 

โดยเริมตน้จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นชุบกลัวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) และต่อมาเริมผลติและ
จาํหน่ายเหลก็โครงสรา้ง 

- ปี 2554 : สรา้งโรงงานใหม่และเพิมเครืองจกัร 
- ปี 2555 : ไดร้บัรางวลั Thailand Trusted Mark 
- ปี 2557 : ZSC หยดุการประกอบธุรกจิ โดยเหลก็โครงสรา้งถกูจาํหน่ายโดย DAIWA 
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- ปี 2558 : 
 

เริมการประกอบธุรกจิใหม่ คอื รา้นคา้สาํเรจ็รปูแบบโมดลูารภ์ายใตต้ราสนิคา้ I-Retail โดยไดร้บัการสนับสนุน
จากสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต(ิสวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยี
ของอตุสาหกรรมไทย( Industrial Technology Assistance Program : ITAP) โดยสง่มอบรา้นคา้สาํเรจ็รปู
แบบโมดลูาร ์แหง่แรกทีสถานีบรกิารนํBามนับางจาก 

- ปี 2559 : ไดร้บัมาตรฐาน ISO 2001 : 2015 
  : บรษิทัดาํเนินการแปรสภาพบรษิทัเป็นมหาชน และเปลียนชือจาก “บรษิทั ไดว่า อนิดสัตร ีจํากดั” เป็น   

“บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน)” เพือนําบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  : บรษิทัเปลียนแปลงมลูคา่ทีตราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 100.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
  : ไดร้บัรางวลัดา้นการลดตน้ทุนโลจสิตกิสด์เีด่น กรมอุตสาหกรรมพืBนฐานและการเหมอืงแรแ่ละสมาคมไทย 

โลจสิตกิสแ์ละการผลติ 
 
เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม/บริษทัที�เกี�ยวข้อง  -ไม่ม-ี  

             
การเพิ�ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 

หน่วย: ลา้นบาท 
วนั/เดือน/ปี ทุนที�(ลด)เพิ�ม หลงัเพิ�ม(ลด)ทุน วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

24 กรกฎาคม 2558 90.00 120.00 เพือใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั 
18 พฤศจกิายน 2558 60.00 180.00 เพือใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั 

2 มถิุนายน 2559 32.00 212.00 เพือจดัสรรและเสนอขายต่อประชาชน 
23 สงิหาคม 2559 (32.00) 180.00 ประสงคจ์ะเพิมทุนจดทะเบยีนจงึตอ้งลดทุนสว่นทียงัไม่ชาํระก่อน 
25 สงิหาคม 2559  80.00 260.00 เพือใชล้งทุนในการเพิมกาํลงัการผลติ และจดัสรรเพือเสนอขาย

ต่อประชาชน 
 
รอบระยะเวลาบญัชี            1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม             
 
ผู้สอบบญัชี         ปี 2560 บรษิทัแต่งตั Bงผูส้อบบญัชสีงักดับรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอร ์เอบเีอเอส จาํกดั 

ตามรายชือและเลขทะเบยีนดงัตอ่ไปนีB 
1. นายไพบลู  ตนักลู  เลขทะเบยีน 4298 
2. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกุล เลขทะเบยีน 3445 
3. นายชาญชยั  ชยัประสทิธิ z    เลขทะเบยีน 3760 

 
นายทะเบียนหุ้น บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั  
 
ที�ปรึกษาทางการเงิน บรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี จาํกดั           
 
ผู้จดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหลกั  บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล     บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล  เงนิสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสาํรองต่างๆ 
ทั Bงหมด  ซึงการจ่ายเงนิปันผลนั Bนจะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ 
สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ ความจําเป็น ความเหมาะสมอืนใดในอนาคต และปัจจยัอืนๆ
ทีเกียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั 
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บตัรส่งเสริมการลงทนุ           - ไม่ม ี- 
          
จาํนวนผูถื้อหุ้น                 ณ วนัที 15 สงิหาคม 2560 ปรากฏดงันีB  
 
 จาํนวน จาํนวน รอ้ยละของ       
 ราย หุน้ ทุนชาํระแลว้  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ผูถ้อืหุน้สามญัทีเป็น Strategic Shareholders 

1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร  
 รวมถงึผูท้ีเกียวขอ้งและบุคคลทีมคีวามสมัพนัธ์ 6 245,222,221 47.16 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีถอืหุน้ >5% โดยนบัรวมผูท้ีเกียวขอ้งดว้ย 1 80,000,000 15.38 
 1.3  ผูม้อีาํนาจควบคมุ - - - 
2. ผูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ยทีถอืไมต่ํากว่า 1 หน่วยการซืBอขาย              2,639   194,777,779               37.46 
3. ผูถ้อืหุน้สามญัทีถอืตํากว่า 1 หน่วยการซืBอขาย - - - 
    รวมผู้ถือหุ้นสามญัทั (งสิ(น                                                               2,646      520,000,000                 100.00 
 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                  ณ วนัที 15 สงิหาคม  2560   

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเพิ�มทุน ภายหลงัการเพิ�มทนุ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครวังามจิตรเจริญ /3     

 1.1 นายศุภกจิ  งามจติรเจรญิ 156,000,000 35.45 156,000,000 30.00 
 1.2 บรษิทั ดงีาม โฮลดิBง จาํกดั/1 130,000,000 29.55 80,000,000/2 15.38 
 1.3 น.ส.ฐปนี  ตรมีทุธาพงศ ์ 39,991,110 9.09 39,991,110 7.69 
 1.4 นายธรีนาท  งามจติรเจรญิ 15,546,667 3.53 15,546,667 2.99 
 1.5 น.ส.เมทนีิ  งามจติรเจรญิ 15,546,667 3.53 15,546,667 2.99 
 1.6 นางฮุย้ลั Bง  แซฉ่ั ว 12,955,556 2.94 12,955,556 2.49 
 1.7 น.ส.วราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ 10,364,444 2.36 10,364,444 1.99 
 1.8 นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 1.77 7,773,333 1.50 

รวม 388,177,777 88.22 338,177,777 65.03 
2. กลุ่มครอบครวัตรีมุทธาพงศ์/3     
 2.1 นางเลก็  ตรมีทุธาพงศ ์ 20,728,889 4.72 20,728,889 3.99 
 2.2 น.ส.วภิาภรณ์  ตรมีทุธาพงศ ์ 15,546,667 3.53 15,546,667 2.99 
 2.3 น.ส.รตันาภรณ์  คาํโม 15,546,667 3.53 15,546,667 2.99 

รวม 51,822,223 11.78 51,822,223 9.97 
3. กลุ่มนามสกลุหสัดินไพศาล/4     
 3.1 นายวโิรจน์ หสัดนิไพศาล - - 3,389,000 0.65 
 3.2 น.ส.เกษรา หสัดนิไพศาล - - 847,000 0.16 
 3.3 นางกรนด หสัดนิไพศาล - - 847,000 0.16 

รวม - - 5,083,000 0.97 
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หมายเหตุ: /1 บรษิทั ดงีาม โฮลดิBง จาํกดั มทุีนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมรีายชือ

ผูถ้อืหุน้ดงันีB 

 
 รายชื�อผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1.  นายศุภกจิ  งามจติรเจรญิ 20,000 20.00 
2.  นายธรีนาท  งามจติรเจรญิ 20,000 20.00 
3.  นางสาวเมทนิ ี งามจติรเจรญิ 20,000 20.00 
4.  นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ 20,000 20.00 
5.  นางมณฑา  ทสัฐาน 20,000 20.00 

 รวม 100,000 100.00 
 

 /2 บรษิทั ดีงาม โฮลดิBง จํากดั ซึงเป็นผูถ้ือหุน้เดิมจะเสนอขายหุ้นสามญัเดิมจํานวนไม่เกนิ 50,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท 

พรอ้มกบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครั BงนีBด้วย 
 /3 เป็นการจดักลุม่ตามความสมัพนัธ์ครอบครวั มิใชก่ารจดักลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 

(รวมถงึทีมกีารแกไ้ข) แต่อยา่งใด  
/4 เป็นการจดักลุ่มตามบุคคลทีมีนามสกุลเดยีวกนั มิใช่การจดักลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

(รวมถงึทีมกีารแกไ้ข) แต่อยา่งใด 

 

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว      ณ วนัที 15 สงิหาคม 2560   
                                บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ต่างดา้ว 4 ราย ถอืหุน้รวมกนั 53,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

หมายเหตุ บรษิทัมขีอ้จํากดัเกียวกบัการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 6 ว่า 
"หุน้ของบรษิทัสามารถโอนกนัไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั Bนเป็นเหตุใหม้บีุคคลทีไม่มี
สญัชาตไิทยถอืหุน้อยูใ่นบรษิทัมจีาํนวนมากกวา่รอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ทีจําหน่ายไดท้ั Bงหมด การ
โอนหุน้รายใดทีจะทําใหอ้ตัราส่วนการถอืหุน้ของบุคคลทีไม่มสีญัชาตไิทยของบรษิทัเกนิอตัราส่วน
ขา้งตน้ บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้ของบรษิทัรายนั Bนได”้ 

  

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเพิ�มทุน ภายหลงัการเพิ�มทนุ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
4. กลุ่มนามสกลุสวุรรณนภาศรี/4     
 4.1 นายพรีเจต สวุรรณนภาศร ี - - 3,000,000 0.58 
 4.2 นายพรีพล สวุรรณนภาศร ี - - 1,000,000 0.19 
 รวม - - 4,000,000 0.77 
5. นายกฤษณ์ ณ ลําเลยีง - - 3,728,000 0.72 
6. น.ส.จุรรีตัน์ ยงยทุธชยักุล - - 3,389,000 0.65 
7. นายสรยิกานต ์ขจรรตันเดช - - 3,389,000 0.65 
8. น.ส.สชุรีา เตชาพลาเลศิ - - 2,650,000 0.51 
9. นายทวรีชั ปรงุพฒันสกลุ - - 2,613,000 0.50 
10. น.ส.กลัยารตัน์ เครอืวลัย ์ - - 2,000,000 0.39 
11. นายพพิฒั พะเนียงเวทย ์ - - 2,000,000 0.39 
12. นายกุลทปี พชิติสงิห ์ - - 2,000,000 0.39 
13. นายประชา ดาํรงสทุธพิงศ ์ - - 2,000,000 0.39 
14 นายณฏัฐพ์งษ์ ปัญจวรญาณ - - 2,000,000 0.39 
ผูถ้อืหุน้รายอืนๆ - - 95,148,000 18.28 

รวมทั (งหมด 440,000,000 100.00 520,000,000 100.00 
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คณะกรรมการ           
ณ วนัที 30 มถิุนายน 2560 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 
1. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง ประธานกรรมการบรษิทั/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอสิระ 
9 ตุลาคม 2558 

2. นายศุภกจิ งามจติรเจรญิ ประธานกรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 21 เมษายน 2541 

3.  น.ส.วราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ 21 เมษายน 2541 
4.  นายธรีนาท งามจติรเจรญิ กรรมการ 9 ตุลาคม 2558 

5.  นางมณฑา ทสัฐาน กรรมการ 9 ตุลาคม 2558 

6.  นายพลรชฏ เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 9 ตุลาคม 2558 

7. นางเอมอร โชตยิะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 9 ตุลาคม 2558 

โดยม ีน.ส.ธนิดา  เกรยีงพานิช เป็นเลขานุการบรษิทั     
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ทีประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร ั Bงที 9/2558 เมือวนัที 9 ตลุาคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตั BงคณะกรรมการตรวจสอบดงันีB 

ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ 
3. นางเอมอร  โชตยิะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรอืง และนางเอมอร โชตยิะปุตตะ เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
โดยม ีน.ส.ธนิดา  เกรยีงพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทีประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร ั Bงที 2/2559 เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหน้าที
และความรบัผดิชอบ ดงันีB 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมคีวามเหมาะสม

และมปีระสทิธผิลโดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในนอกจากนีB พจิารณาความเป็นอสิระของสาํนกัตรวจสอบ
ภายในและ/หรอืผูต้รวจสอบภายในซึงเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั Bง โยกยา้ย เลกิจา้ง 
ผูบ้รหิารสงูสดุของสาํนกัตรวจสอบภายในและ/หรอืผูต้รวจสอบภายในซึงเป็นบุคคลภายนอก 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมาย
ทีเกียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั Bงบุคคลซึงมคีวามเป็นอสิระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทน
ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งน้อยปีละ1 ครั Bง เพือขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรืองต่างๆทีพบจากการตรวจสอบ 

5. พจิารณารายการทีเกียวโยงกนัหรอืรายการทีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้กีารดาํเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั BงนีB เพือใหม้ั นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6. พจิารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรของสํานักตรวจสอบภายใน หรือระเบยีบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

7. อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือใหม้ ั นใจว่า
การตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคมุและขั Bนตอนการรายงานทางการเงนิอยา่งเหมาะสม 

8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และตดิตามประเดน็สาํคญัทีตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 
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9. พจิารณาทบทวนบทบญัญตัเิกียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือพจิารณาอนุมตั ิ
10. ทบทวนกบัฝ่ายบรหิารในเรืองนโยบายการบรหิารความเสียง (Risk Management) การปฏบิตัติามนโยบาย และแนวทาง

การบรหิารความเสียงของบรษิทั 
11. สอบทานรว่มกบัฝ่ายบรหิารเกียวกบัการจดัทําบทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (Management’s Discussion 

and Analysis หรอื MD&A) ซึงเปิดเผยในรายงานประจําปีของบรษิทั 
12. พจิารณารายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึงสนิทรพัยข์องบรษิทั ซึงมขีนาดรายการทีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามทีกาํหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

13. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูตามทีประกาศตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดอยา่งน้อยดงัต่อไปนีB 
(ก) ความเหน็เกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกียวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกียวกบัรายการทีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีตามกฎบตัร 
(ซ) รายงานอืนทีเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรบัผดิชอบทีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 
14. ดาํเนินการตรวจสอบเรืองทีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณทีีผูส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควรสงสยัว่า กรรมการ 

ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึงรบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิทัไดก้ระทาํความผดิตามทีกําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบืBองตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และผูส้อบบญัชทีราบภายในเวลา 30 วนันับแต่วนัทีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

15. ปฏบิตักิารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  3 ปี 
- กรรมการตรวจสอบ  3 ปี 
 
เงื�อนไขในการรบัหลกัทรพัย ์   -ไม่ม-ี     
 
ระยะเวลาห้ามจาํหน่ายหุ้น  ผูถ้อืหุน้เดมิก่อนเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทีถอืหุน้จาํนวน 286,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 

ของทุนชาํระแลว้หลงัเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหค้าํรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยว์่า จะไม่นํา
หุน้จาํนวนดงักล่าวออกจาํหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหลกัทรพัย์ของบรษิทัเริม
ซืBอขายในตลาดหลกัทรพัย ์โดยเมือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไดร้บั
การผอ่นผนัใหท้ยอยขายหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถกูส ั งหา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของ
จาํนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ั Bงหมดทีถกูส ั งหา้มขาย และเมือครบกาํหนด 1 ปี สามารถขาย
ส่วนทีเหลอืไดท้ั Bงหมด  

  
การผอ่นผนัของตลาดหลกัทรพัย ์ -ไม่ม-ี 
   
อื�น ๆ ที�สาํคญั   -ไม่ม-ี     
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สถิติ  
บริษทั ซิก้า อินโนเวชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 -----------พนับาท -------------- ---------------- บาท/หุน้  -------------  
ปี รายไดจ้าก 

การขาย 
กาํไร(ขาดทุน) 

สทุธ ิ
กาํไร (ขาดทุน) 

สทุธ ิ
เงนิปันผล มูลคา่หุน้

ตามบญัช ี
เงนิปันผล 
ต่อกาํไร  

(%) 
2557  442,394 17,305 0.29 0.23 0.88 81.22% 
2558  679,996 68,603 0.45 0.37 1.68 83.09% 
2559 919,784 226,126 0.59 0.52 0.82 88.83% 
งวด 6 เดอืน สิBนสดุวนัที  
30 มถิุนายน 2560  

471,092 82,062 0.19 0.16 0.79 85.31% 

หมายเหตุ: ใชจ้ํานวนหุน้สามญัของบรษิทัและปรบัปรุงมูลคา่ทีตราไวข้องหุน้ใหเ้ป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพือใชใ้นการเปรยีบเทยีบ ทั BงนีB จํานวนหุน้ถวัเฉลีย

ถ่วงนํBาหนักทีใชใ้นการคํานวณในปี 2557, 2558, 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 เท่ากบั 60,000 พนัหุ้น, 153,205 พนัหุ้น, 385,355 พนัหุ้น และ 

440,000 พนัหุน้ ตามลําดบั 
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บรษิทั ซกิา้  อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบตรวจสอบ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 และงบสอบทาน ณ วนัที 30 มถิุนายน 2560 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(ตามที�ปรับใหม่) 

31 ธ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมนุเวียน 

    
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,321 1.30 68,237 11.81 109,376 17.46 68,936 9.63 
เงินฝากธนาคารที'ติดภาระคํ Rาประกนั -  -  -  -  165 0.03 - - 
เงินลงทุนระยะสั Rน -  -  -  -  101 0.02 12,281 1.71 
ลกูหนี Rการค้าและลกูหนี Rอื'น 41,362 8.52 71,778 12.42 72,499 11.57 140,305 19.59 
สนิค้าคงเหลือ 189,954 39.12 212,386 36.75 216,563 34.57 277,009 38.68 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื'น 5,751 1.18 5,831 1.01 3,603 0.58 231 0.03 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 243,388 50.13 358,232 61.98 402,307 64.22 498,762 69.65 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
 

-  
 

-   -    
ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 232,427 47.87 208,598 36.09 212,332 33.89 204,946 28.62 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 5,423 1.12 5,116 0.89 4,344 0.69 3,773 0.53 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,332 0.48 3,307 0.57 4,338 0.69 5,029 0.70 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื'น 1,974 0.41 2,736 0.47 3,123 0.50 3,618 0.51 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 242,156 49.87 219,756 38.02 224,137 35.78 217,366 30.35 
รวมสินทรัพย์ 485,544 100.00 577,988 100.00 626,444 100.00 716,128 100.00 
หนี Rสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

    
    

หนี Rสนิหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 23,131 4.76 -  -  -  -  -  -  
เงินกู้ยืมระยะสั Rนจากสถาบนัการเงิน 20,000 4.12 -  -  -  -  -  -  
หนี Rสนิภายใต้สญัญาทรัสต์รีซที 131,042 26.99 200,745 34.73 150,015 23.95 201,877 28.19 
เจ้าหนี Rการค้าและเจ้าหนี Rอื'น 10,556 2.17 7,849 1.36 12,075 1.93 61,728 8.62 
เงินกู้ยืมระยะสั Rนจากบคุคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั 99,500 20.49 -  -  -  -  -  -  
เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที'ครบกําหนดชําระภายในหนึ'งปี 30,204 6.22 16,731 2.89 24,781 3.96 21,701 3.03 
สญัญาเช่าการเงินสว่นที'ครบกําหนดภายในหนึ'งปี 16,668 3.43 17,742 3.07 12,254 1.96 12,674 1.77 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,954 0.40 12,066 2.09 47,605 7.60 20,560 2.87 
หนี Rสนิหมุนเวียนอื'น 1,127 0.23 1,801 0.31 1,365 0.22 2,594 0.36 

รวมหนี Rสนิหมนุเวียน 334,182 68.83 256,933 44.45 248,095 39.60 321,134 44.84 
หนี Rสนิไม่หมนุเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 52,345 10.78 30,447 5.27 43,239 6.90 33,725 4.71 
หนี Rสนิตามสญัญาเชา่การเงิน 41,918 8.63 29,256 5.06 16,609 2.65 10,303 1.44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,870 0.39 2,475 0.43 2,761 0.44 3,231 0.45 
หนี Rสนิไม่หมุนเวียนอื'น 2,698 0.56 1,803 0.31 398 0.06 332 0.05 
รวมหนี Rสนิไม่หมนุเวียน 98,830 20.35 63,980 11.07 63,007 10.06 47,591 6.65 

รวมหนี<สิน 433,012 89.18 320,913 55.52 311,103 49.66 368,725 51.49 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
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งบแสดงฐานะการเงิน 
(ตามที�ปรับใหม่) 

31 ธ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ทุนจดทะเบียน 30,000 6.18 180,000 31.14 260,000 41.50 260,000 36.31 

ทุนที'ออกและชําระแล้ว 30,000 6.18 180,000 31.14 220,000 35.12 220,000 30.72 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้ 

การควบคมุเดียวกนั (1,058) (0.22) (1,058) (0.18) (1,058) (0.17) (1,058) (0.15) 
กําไรสะสม         

สํารองตามกฎหมาย -  -  740 0.13 11,680 1.86 15,080 2.11 
ยงัไม่ได้จดัสรร 23,590 4.86 77,393 13.39 84,719 13.52 113,381 15.83 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 52,532 10.82 257,075 44.48 315,341 50.34 347,403 48.51 
รวมหนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 485,544 100.00 577,988 100.00 626,444 100.00 716,128 100.00 
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บรษิทั ซกิา้  อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบตรวจสอบสาํหรบัปีสิBนสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 และงบสอบทานสาํหรบังวด 6 เดอืนสิBนสดุวนัที 30 มถิุนายน 2560 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ1) 

(ตามที�ปรับใหม่) 
ปี 2559 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2559 

งวด 6 เดอืน 
ปี 2560 ปี 2557 ปี 2558 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้       

รายได้จากการขายสินค้า 442,394 99.43 679,996 98.60 919,784 97.68 480,979 97.40 471,092 96.47 
ต้นทนุขาย (369,688) (83.09) (553,333) (80.23) (588,914) (62.54) (297,641) (60.27) (352,875) (72.26) 

กําไรขั Rนต้น 72,706 16.43 126,663 18.63 330,870 35.97 183,338 38.12 118,217 25.09 
รายได้อื'น 2,515 0.57 9,685 1.40 21,885 2.32 12,849 2.60 17,237 3.53 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (7,232) (1.63) (7,894) (1.14) (12,751) (1.35) (6,079) (1.23) (7,142) (1.46) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (36,036) (8.10) (33,836) (4.91) (46,145) (4.90) (19,568) (3.96) (20,099) (4.12) 
ต้นทนุทางการเงิน (10,274) (2.31) (11,324) (1.64) (11,340) (1.20) (6,054) (1.23) (6,280) (1.29) 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,679 4.87 83,295 12.08 282,519 30.00 164,486 33.31 101,933 20.87 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4,374) (0.98) (14,692) (2.13) (56,393) (5.99) (30,774) (6.23) (19,871) (4.07) 

กําไรสทุธิสาํหรับปี 17,305 3.89 68,603 9.95 226,126 24.01 133,712 27.08 82,062 16.80 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
กําไรเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 17,305 3.89 68,603 9.95 226,126 24.01 133,712 27.08 82,062 16.80 

0.29 
60,000 

0.45 
153,205 

0.59 
385,355 

0.37 
360,000 

0.19 
440,000 

กาํไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขั Rนพื Rนฐาน (บาท) 

จํานวนหุ้นถวัเฉลี'ยถ่วงนํ Rาหนกั (พนัหุ้น) 
(ปรับมลูค่าต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทเพื'อ
การเปรียบเทียบ) 

หมายเหตุ : 1) การคาํนวณรอ้ยละของทกุรายการเทยีบกบัรายได้รวม (รายไดจ้ากการขายสนิคา้บวกกบัรายได้อืน) ยกเวน้ รายการกาํไรขั Bนต้นเทยีบ

กบัรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 

 
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
งบตรวจสอบสาํหรบัปีสิBนสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 และงบสอบทานสาํหรบังวด 6 เดอืนสิBนสดุวนัที 30 มถิุนายน 2560 

 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2557 
พนับาท 

ปี 2558 
พนับาท 

ปี 2559 
พนับาท 

งวด 6 เดือน  
ปี 2560 
พนับาท 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (27,885) 53,792 290,279 (11,260) 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน (72,752) (9,394) (36,717) (19,685) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 115,445 17,518 (212,245) (9,659) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิมขึBน (ลดลง) – สุทธ ิ 14,808 61,916 41,317 (40,604) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 2,760 6,321 68,237 109,540 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ(นงวด 6,321 68,237 109,540 68,936 



 

-24- 

 
จดัทาํโดย บรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี จาํกดั  
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองความถกูตอ้งของสรปุขอ้สนเทศ 
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชั น จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

(นายศุภกจิ  งามจติรเจรญิ)  (นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ) 
กรรมการ  กรรมการ 


