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วิสยัทศันแ์ละพันธกิจ 

 

“เพิม่มลูคา่ธุรกจิด้วยนวตักรรม” 
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 

 

 

พนัธกจิ 

 

• ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม(niche market)ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่

เหมาะสมกับการใช้งาน 

• ขับเคล่ือนองค์กรด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่

อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร 

• วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าส าเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน 

 

 

   SMART 

Smart-Work Smart   ก ารท า ง าน อ ย่ า งช าญ ฉ ล าด 

หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุงการท างาน

ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการท างานที่ดีกว่าเสมอ และ

รู้จั กก ารประยุกต์  เค รื่ อ งมื อ  เช่ น  IT เพื่ อพัฒ นาขีด

ความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่ เปล่ียนแปลง

เสมอ 

 

  ENERGETIC 

Energetic-Active to run fast โลก เป ล่ียน เร็วแค่ ไหน  

เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก ดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ

ด้วยพลังที่พร้อมจะเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 SPIRIT 

Spirit-Never give up ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรค

ต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือ

โอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ 

ไม่ว่าโลกจะเปล่ียนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอ

ด้วยทัศนคติที่ดี 

 

 

 SHARING 

 
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรู้และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และท างานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม 

การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การเติบโต

อย่างยั่งยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เราก าลังอยู่จะเติบโต

ไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน 
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สารจากประธานกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

เร่ิมขยายตัวเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก 
อุปสงค์ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากการส่งออก
สินค้าท่ีมีแนวโน้มขยายตัวดีขึน้จากหลายหมวดสินค้า 
ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มฟืน้ตวั
ได้ดีขึน้ นอกจากนีก้ารลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
คมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่และ
รถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการ
พฒันาท่าอากาศยาน และโครงสร้างพืน้ฐานในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เป็นต้น  ยังจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น
ของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศได้มากขึน้   

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง
กลยทุธ์ที่ส าคญัคือ การปรับปรุงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
เปา้หมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้สะท้อนถึงการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการวางแผนการเติบโต
ของบริษัทในระยะยาว และเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าว บริษัทได้ด าเนินธุรกิจตามกรอบการ
บริหารจดัการ คือ กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจหลกั  กลยทุธ์
การบริหารจดัการ และกลยทุธ์การพฒันาโครงการใหม่ 

นอกจากการปรับกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้ บริหารบริษัทได้มีการ
พบปะนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการ
ด าเนินงานของบริษัท ทัง้ด้านกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
กระบวนการปฏิบตัิงาน ความสามารถของผู้บริหารใน
การปฏิบัติการผลิต การควบคุมโครงการใหม่เพื่อให้
สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนด 

ส าหรับในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยาย
ธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยืน รวมถึงมีความมุ่งมัน่ในเร่ืองการบริหารงานอย่าง
โปร่งใส   ให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริตและ
คอรัปชัน่ และยดึหลกัการธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
เพื่อผลกัดนัให้บริษัทเป็นองค์กรที่ปฏิบตัิงานด้วยความ
จริงใจตรงไปตรงมา มีความซื่อสตัย์สจุริต ซึง่จะเป็นผลดี
ต่อองค์กร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆใน
ระยะยาว 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท   ผมใคร่
ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ น  และผู้ มีส่วนได้ เสีย  และ
พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัท
ตลอดปีที่ผ่านมา  และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และ
พนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถ และขอให้เช่ือมัน่วา่บริษัทจะพฒันา
ธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 
 
      นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรือง 

     ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบรหิาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ตลอด ระยะเวลาที่ ผ่ านม า  บ ริ ษั ท  ซิ ก้ า  
อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ได้พฒันาและสร้างสินค้าที่
มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ท่อร้อยสายไฟ ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ 
ระบบการสร้างโมดูลาร์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจ ให้
เข้ าถึ งกลุ่ม ลูก ค้ าที่ ห ลากหลาย  อาทิ  อาคารสู ง 
ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นงานระบบไฟฟ้า 
และต่ อม า ได้ ขย าย ไป กลุ่ ม โค รงส ร้า ง  ที่ อ ยู่ ใน
ชีวิตประจ าวัน (everyday ’s life) อาทิ รัว้ เต็นท์ โครง
เหล็กป้าย คอกปศุสัตว์ เรือนเพาะช า โดยยึดโมเดล
ธุรกิจ ( better, cheaper, faster)  หรือมองหา niche 
market ท่ีเข้าไปตอบโจทย์ผู้ ใช้งาน คือ ดีกว่า ประหยดั
กว่า และเร็วกว่า เมื่อสินค้าของเราเข้าไปแก้ไขปัญหา
ของลกูค้าได้ ตลาดจะสามารถขยายขึน้ได้อย่างรวดเร็ว 
อย่างเช่นที่ผ่านมาคือการเติบโตของ ท่อเหล็ก pre-zinc 
Ziga ซึง่สร้างช่ือเสยีงและการเติบโตของซิก้า 
 ในปีที่ผา่นมา เป็นปีแรกของการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักท รัพ ย์ป ระ เทศ ไทย  (mai)  ซึ่ งที ม งาน 
ได้ตระหนักถึงความไว้วางใจที่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านให้ 
กบัทางทีมงาน และรู้สกึขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง บริษัทได้
ฝ่าฟันอุปสรรคจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 
ในประเทศ ปัญหาความผนัผวนของราคาวตัถุดิบหลกั 

ปัญหาค่าเงิน ทัง้ที่บริษัทมีนโยบายและคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี  ด้วยฤดูกาลในประเทศไทย  
ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคเหล็กต่อเนื่องมากกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้ ท าให้เป็นปีที่ท้าทายส าหรับการบริหาร
ก าไรและสดัส่วนสินค้า อย่างไรก็ดี ทางทีมงาน บริษัท 
ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) พร้อมที่จะปรับตวัด้วย
ความมุ่งมั่นและทุ่มเททัง้กายและใจ  ในปีท่ีผ่านมา
บริษัทยังคงอัตราก าไรเป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้ได้มีการ
พฒันาสนิค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
หลงัจากการระดมทนุ เพื่อสร้างโรงงานเพื่อขยายก าลงั
ผลิต เพิ่ม product line เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่ม
ผู้ใช้งานท่ีหลากหลาย 

 บ ริษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การลงทุน
เทคโนโลยีอย่างจริงจัง เพื่อปรับกระบวนการผลิตให้มี
ความฉลาดมากขึน้ ทัง้การวางแผนผลิต และลดต้นทุน
การผลิต โดยเฉพาะบริษัทอยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิต
ซึง่ต้องมีการปรับตวัสงูในเวทีการแข่งขนั ในปีนีห้ลงัจาก
บริษัทได้ขยายก าลงัการผลติได้มากขึน้ ทีมงาน บริษัทมี
ความมั่นใจ ในการสร้างการเติบโตทัง้ ในส่วนของ
ยอดขายและอตัราก าไรที่น่าพอใจ ด้วยความมุ่งมัน่และ
ทุ่ ม เท  แ ล ะพัฒ น าก า รที่ เ ป็ น  DNA ข อ งบ ริ ษั ท 
ที่เราไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงท้าทายโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่เสมอเพื่อก้าวข้ามสู่กระแสแห่งอุตสาหกรรม 
4.0 อันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
การเปลีย่นแปลง  
 
 
 
 

นายศุภกิจ งามจติรเจริญ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
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ข้อมูลส  ำค ัญทำงกำรเงิน 
 

     ( หน่วย : ล้านบาท )            

ฐานะทางการเงิน 2558 2559 2560 

     สนิทรัพย์    
       สนิทรัพย์หมนุเวียน 358,232 402,307 1,026,449 
       สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 219,756 224,137 255,534 

    รวมสินทรัพย์ 577,988 626,444 1,281,983 
     หนีส้นิ    

      หนีส้นิหมนุเวียน 256,933 248,095 460,945 
      หนีส้นิไมห่มนุเวียน 63,980 63,007 38,789 

    รวมหนีส้นิ 320,913 311,103 499,734 

    ส่วนของผู้ถอืหุ้น 257,075 315,341 782,249 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ผลการด าเนินงาน    

     รายได้จากการขาย 679,996 919,784 882,235 
  รายได้รวม 689,681 941,669 909,950 
  ก าไรสทุธิ 68,603 226,126 131,676 

    
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.45 0.59 0.28 

     จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (พนัหุ้น)** 153,205  385,355 470,520 
**ปรับมูลค่าต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทเพื่อการเปรียบเทยีบ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน    

     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.39 1.62 2.23 
     อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 18.63 35.97 22.97 
     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 13.91 31.95 19.21 
     อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 9.95 24.01 14.47 
     อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 44.32 79.01 23.99 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 12.90 37.55 13.80 

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.25 0.99 0.64 
_______________________________________________________________________________________ 
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ขอ้มูลทั่วไปของบรษิทั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่ :    ZIGA 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 999/9, 10, 11 หมูท่ี่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ. สมทุรปราการ 10290 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc และทอ่เหลก็ร้อยสายไฟ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000265 
โทรศพัท์ : (662) 816 – 9315 – 6 
โทรสาร : (662) 816 – 9315 – 6 ตอ่ 444 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.ziga.co.th 
ทนุจดทะเบียน  :    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
ทนุช าระแล้ว : 260,000,000 บาท / 520,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
เลขานกุารบริษัท  :    คณุธนิดา เกรียงพานิช 
        โทรศพัท์ (662) 816-9315 ตอ่ 212 
        อีเมล์ tanida@ziga.co.th 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  :    คณุธนิดา เกรียงพานิช 

     โทรศพัท์ (662) 816 – 9315 ตอ่ 212 
     อีเมล์ ir@ziga.co.th  

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : (662) 009 - 9999 
 
ผู้สอบบัญช ี
   :    นายไพบลู ตนักลู ใบอนญุาตเลขที่ 4298 หรือ 

:    นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ใบอนญุาต เลขท่ี 3445 หรือ 
:    นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 3760   

บริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120 
โทรศพัท์ : (662) 344 - 1000 
โทรสาร : (662) 286 - 5050 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.pwc.com 

ประวตัคิวามเปน็มา และพัฒนาการทีส่  าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ปี 2541  : ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ำกัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำน
บำท จ ำนวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตท่อโค้งและอุปกรณ์ (elbow conduit and accessory) และเร่ิมผลิตท่อ
ร้อยสำยไฟ 

• ปี 2545  : ได้รับมำตรฐำน มอก TIS 770-2533 และมำตรฐำน ISO 9001:2000 

• ปี 2548  : บริษัทเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ไดวำ่ อินดสัตรี จ ำกดั (“บริษัท”หรือ”DAIWA”) 

• ปี 2549  : ได้รับมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories) 

• ปี 2552 : ย้ำยโรงงำนมำที่ 999/9 ซ.พรพฒันำ ถ.ประชำอทุิศ  

• ปี 2553 : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

  : ก่อตัง้ บริษัท ซิก้ำ สตีล คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (“ZSC”) เพื่อจ ำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำง 
ประเภท Pre-zinc โดยเร่ิมต้นจำกกำรจ ำหนำ่ยเหลก็แผน่ชบุกลัวำไนซ์ (Hot-dipped 
Galvanized) และตอ่มำเร่ิมผลติและจ ำหนำ่ยเหลก็โครงสร้ำง 
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ประวตัคิวามเปน็มา และพัฒนาการทีส่  าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ปี 2541  : ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ำกัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำน
บำท จ ำนวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตท่อโค้งและอุปกรณ์ (elbow conduit and accessory) และเร่ิมผลิตท่อ
ร้อยสำยไฟ 

• ปี 2545  : ได้รับมำตรฐำน มอก TIS 770-2533 และมำตรฐำน ISO 9001:2000 

• ปี 2548  : บริษัทเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ไดวำ่ อินดสัตรี จ ำกดั (“บริษัท”หรือ”DAIWA”) 

• ปี 2549  : ได้รับมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories) 

• ปี 2552 : ย้ำยโรงงำนมำที่ 999/9 ซ.พรพฒันำ ถ.ประชำอทุิศ  

• ปี 2553 : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

  : ก่อตัง้ บริษัท ซิก้ำ สตีล คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (“ZSC”) เพื่อจ ำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำง 
ประเภท Pre-zinc โดยเร่ิมต้นจำกกำรจ ำหนำ่ยเหลก็แผน่ชบุกลัวำไนซ์ (Hot-dipped 
Galvanized) และตอ่มำเร่ิมผลติและจ ำหนำ่ยเหลก็โครงสร้ำง 
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• ปี 2554 : สร้ำงโรงงำนใหมแ่ละเพิ่มเคร่ืองจกัร 

• ปี 2555 : 
: 

บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
ได้รับรำงวลั Thailand Trusted Mark 

• ปี 2557 : ZSC หยดุกำรประกอบธุรกิจ โดยเหลก็โครงสร้ำงถกูจ ำหนำ่ยโดย DAIWA 
 

• ปี 2558   

 กรกฎำคม 
กนัยำยน 

: 
: 
: 

บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 120.00 ล้ำนบำท 
เร่ิมกำรประกอบธุรกิจใหม่ คือ ร้ำนค้ำส ำเร็จรูปแบบโมดูลำร์ภำยใต้ตรำสินค้ำ          
I-Retail โดยได้รับกำรสนบัสนุนจำกส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ(สวทช.) ในโครงกำรสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยีของอตุสำหกรรมไทย  
( Industrial Technology Assistance Program : ITAP) 

 พฤศจิกำยน : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 180.00 ล้ำนบำท  
 ธนัวำคม : สง่มอบร้ำนค้ำส ำเร็จรูปแบบโมดลูำร์ แหง่แรกที่สถำนีบริกำรน ำ้มนับำงจำก 
• ปี 2559   

 มกรำคม : ได้รับมำตรฐำน ISO 2001 : 2015 
 มิถนุำยน : บริษัทด ำเนินกำรแปรสภำพบริษัทเป็นมหำชน และเปลี่ยนช่ือจำก  “บริษัท ไดว่ำ 

อินดสัตรี จ ำกดั” เป็น “ บริษัท ซิก้ำ อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน)”  เพื่อน ำบริษัทเข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  : บริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัจำกหุ้นละ 100.00 บำท เป็นหุ้นละ 
0.50 บำท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 180.00 ล้ำนบำท เป็น 212.00 ล้ำนบำท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 424.00 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
ทัง้นี  ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 64 ล้ำนหุ้ น บริษัทจัดสรรไว้เพื่อเสนอขำยต่อ
ประชำชน 

 สงิหำคม 
 

: บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำก 212.00 ล้ำนบำท เป็น 180.00 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจึงต้องลดทนุสว่นท่ียงัไมช่ ำระก่อน 

  : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 180.00 ล้ำนบำท เป็น 260.00 ล้ำนบำท โดยเป็นกำร
เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม 80.00 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 40.00 ล้ำนบำท
ส ำหรับใช้ในกำรลงทุนเพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิต และจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 
80.00 ล้ำนหุ้นเพื่อเสนอขำยตอ่ประชำชน  

 กนัยำยน : ผู้ ถือหุ้ นเดิม ช ำระทุนจดทะเบียน 40.00 ล้ำนบำท ท ำให้ทุนช ำระแล้วเป็นเงิน 
220.00 ล้ำนบำท 

  : ได้รับรำงวลัด้ำนกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ดีเด่น กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำร
เหมืองแร่และสมำคมไทยโลจิสติกส์และกำรผลติ 

• ปี 2560 
สงิหำคม 
 
กนัยำยน  
ตลุำคม 

 
: 
 
: 
: 

 
บริษัทได้รับอนุมตัิเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
วนัแรก ในวนัท่ี 17 สงิหำคม 2560 
ได้รับรำงวลั Thailand Trust Mark  
ได้รับรำงวลั องค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม ประจ ำปี 2560 
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)  
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• ปี 2560 
สงิหำคม 
 
กนัยำยน  
ตลุำคม 

 
: 
 
: 
: 

 
บริษัทได้รับอนุมตัิเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
วนัแรก ในวนัท่ี 17 สงิหำคม 2560 
ได้รับรำงวลั Thailand Trust Mark  
ได้รับรำงวลั องค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม ประจ ำปี 2560 
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)  
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เหตุการณแ์ละกิจกรรมส  าคญัในป ี2560 

 
กุมภาพนัธ์  
• คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร  ได้ รับเกียรติ  
บรรยายพิ เศษ  ที่  KMUTT Knowledge Exchange (KX) ภ ายใ ต้
โครงการ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ทางสถาปัตยกรรม และระบบประกอบ
อาคาร เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยัง่ยืน  งานสมัมนา “การออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจเพื่อสุขภาวะที่ดี  ในการอยู่อาศัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ” Eco - Design for Healthy and Environmental - 
Friendly Living 

 
มีนาคม  
• คุณประพนัธ์ เจริญประวตัิ ผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) พร้อมทัง้ให้
ค าแนะน าและมอบของที่ระลกึแก่คณะผู้บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ คณาจารย์จาก 

Chula Systems Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัด
สัมมนาเพื่ อสังคม  ให้ภาคอุตสาหกรรมก่อส ร้างน านวัตกรรม  
เพื่อผู้ประกอบการเติบโตในอาเซียน 
 
 

 
 
 

 

 

 

พฤษภาคม  
• คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนาย
วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน   ร่วมให้การต้อนรับตวัแทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้า
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท 
 

• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) น าโดย คุณศุภกิจ งามจิตร
เจริญ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมมือกบั คณาจารย์จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการเร่ือง “Systematic Innovation for 
Sustainable Neighborhood” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อใช้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง วิศวกรสถาปนิก กลุม่ผู้ประกอบการวสัดกุ่อสร้าง 
รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้เล็งเห็นความส าคัญของ
แรงงานและบุคลากรในองค์กร พร้อมน าระบบ IT มาปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทนักบัการเปลีย่นแปลงของ
โลก 

 
กรกฎาคม  
• คุณศุภกิจ   งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร พร้อมด้วย 
คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ 
จ ากัด  (มหาชน ) คุณ วรชาติ   ทวย เจ ริญ  กรรมการผู้ จัดก าร  
บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน    
คุณพันทิตา แซ่เอ็ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ คุณธนาศรม สวัสดิ์
พาณิชย์ ผู้อ านวยการฝ่ายตลาดทนุ บล.ธนชาต  จ ากดั (มหาชน) ร่วม
น าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้กับ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 130 ล้านหุ้น ซึ่งนกัลงทนุให้
ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมลูเป็นจ านวนมาก 
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พฤษภาคม  
• คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนาย
วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน   ร่วมให้การต้อนรับตวัแทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้า
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท 
 

• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) น าโดย คุณศุภกิจ งามจิตร
เจริญ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมมือกบั คณาจารย์จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการเร่ือง “Systematic Innovation for 
Sustainable Neighborhood” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อใช้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง วิศวกรสถาปนิก กลุม่ผู้ประกอบการวสัดกุ่อสร้าง 
รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้เล็งเห็นความส าคัญของ
แรงงานและบุคลากรในองค์กร พร้อมน าระบบ IT มาปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทนักบัการเปลีย่นแปลงของ
โลก 

 
กรกฎาคม  
• คุณศุภกิจ   งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร พร้อมด้วย 
คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ 
จ ากัด  (มหาชน ) คุณ วรชาติ   ทวย เจ ริญ  กรรมการผู้ จัดก าร  
บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน    
คุณพันทิตา แซ่เอ็ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ คุณธนาศรม สวัสดิ์
พาณิชย์ ผู้อ านวยการฝ่ายตลาดทนุ บล.ธนชาต  จ ากดั (มหาชน) ร่วม
น าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้กับ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 130 ล้านหุ้น ซึ่งนกัลงทนุให้
ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมลูเป็นจ านวนมาก 
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สิงหาคม 
• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ 
อาคาร B ชัน้ 3 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลแห่งความส าเร็จ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็น 
1 ใน 21 องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 
TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 
2017 ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรม
ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เพื่ อส่งเส ริมความสามารถองค์กร
นวัตกรรม…สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

6 ตุลาคม 2560 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ริษั ท  ซิ ก้ า  อิน โน เวชั่น  จ ากัด  (มหาชน ) ขึ น้ รับ 
ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Thailand Trust Mark ณ  
ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการ
รับรองคณุภาพสินค้า ท าให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าและบริการ
ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) นัน้มี
คุณภาพ ด้วยเกณฑ์มาตรฐานท่ีน่าเช่ือถือ  สามารถ 
บง่บอกความเป็นเลศิของสนิค้า ภายใต้การดแูลของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย 

18 กันยายน 2560 

กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
ประจ าปี 2560“ Thailand Trust Mark 2017 
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รางวัลแห่งความส าเร็จ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็น 
1 ใน 21 องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 
TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 
2017 ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรม
ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เพื่ อส่งเส ริมความสามารถองค์กร
นวัตกรรม…สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

6 ตุลาคม 2560 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ริษั ท  ซิ ก้ า  อิน โน เวชั่น  จ ากัด  (มหาชน ) ขึ น้ รับ 
ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Thailand Trust Mark ณ  
ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือเป็นการ
รับรองคณุภาพสินค้า ท าให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าและบริการ
ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) นัน้มี
คุณภาพ ด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเช่ือถือ  สามารถ 
บง่บอกความเป็นเลศิของสนิค้า ภายใต้การดแูลของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย 

18 กันยายน 2560 

กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
ประจ าปี 2560“ Thailand Trust Mark 2017 
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ 

 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยเหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc และ

ทอ่เหลก็ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 
 เหลก็(Steel) เป็นโลหะท่ีมีการใช้งานกนัอยา่งแพร่หลาย เนื่องด้วยเหลก็มีความแข็งแรงและราคาอยูใ่นระดบัท่ีไม่
สงูเมื่อเทียบกบัโลหะอื่นๆ ในการผลติเหลก็ต้องผา่นขัน้ตอนหลายกระบวนการ ซึง่มกัแบง่ขัน้ตอนหลกัๆเป็น 3 กระบวนการ
คือ อตุสาหกรรมเหลก็ขัน้ต้น ขัน้กลางและขัน้ปลาย โดยสนิค้าของบริษัทอยูใ่นประเภทอตุสาหกรรมเหลก็ขัน้ปลาย ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ต้น:  
กระบวนการ:   เป็นการน าสนิแร่เหลก็ (iron ore) มาถลงุเพื่อแยกสิง่เจือปนในแร่เหลก็ออกไป 
ผลติภณัฑ์ที่ได้:    เหลก็ถลงุ (Pig iron) หรือ เหลก็พรุน (Sponge iron) 
ผู้ประกอบการในประเทศไทย:   ไมม่ีผู้ผลติในประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง: 
กระบวนการ:  เป็นการน าเหลก็ถลงุรวมถงึเศษเหลก็ไปหลอมปรับปรุงคณุสมบตัิและสว่นผสมทางเคมีให้เป็น 
เหลก็กล้า (Steel) แล้วน ามาหลอ่ให้เป็นผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
ผลติภณัฑ์ที่ได้:   เหลก็แทง่เลก็ (Billet) เหลก็แทง่ใหญ่ (Bloom) และเหลก็แทง่แบน (Slab) 
ผู้ประกอบการในประเทศไทย:    มีประมาณ 16 ราย เช่น บมจ.มิลล์คอน สตีล บมจ.จี เจ สตีล เป็นต้น 
 

 

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย: 
กระบวนการ: เป็นการน าผลติภณัฑ์เหลก็กล้ากึ่งส าเร็จรูปไปผา่นกระบวนการแปรรูป โดยมี 2 ขัน้ตอนหลกัๆ คือ 
ขัน้ปฐมภูมิ 
กระบวนการ:  เป็นการลดหรือเปลีย่นรูปทรง เหลก็แทง่เลก็ (Billet)  เหลก็แทง่ใหญ่ (Bloom)  และ 
เหลก็แทง่แบน (Slab) 
ผลติภณัฑ์ที่ได้:   เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน เหลก็เส้น เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น 
ขัน้ทติุยภูมิ 
กระบวนการ:  เป็นการผลติ แปรรูปและตกแตง่งานขัน้สดุท้าย เพือ่ท าให้เหลก็มีรูปทรงและคณุสมบตัิตาม
ต้องการ ซึง่แบง่ยอ่ยเป็นกระบวนการตา่งๆ เช่น การรีดเย็น การเช่ือม การชบุสงักะส ีเป็นต้น 
ผลติภณัฑ์ที่ได้:  เหลก็แผน่รีดเย็นชบุสงักะส ีทอ่เหลก็ เหลก็รูปตวัซี เป็นต้น  
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: มมีากกวา่ 100 ราย เช่น บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บมจ.เอเซีย เมทลั เป็นต้น 
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เหลก็จะเป็นสนิมหากปลอ่ยให้สมัผสักบัอากาศโดยไมม่ีการปอ้งกนั การปอ้งกนัสนิมมีหลากหลายวิธี การเคลอืบ
สงักะสเีพื่อปอ้งกนัการเป็นสนิมเป็นหนึง่ในวธีิที่ได้รับความนิยมเพราะสงักะสทีี่เคลอืบไว้สร้างชัน้ฟิล์มเพื่อปกปอ้งเหลก็จาก
บรรยากาศ จึงสามารถป้องกนัการเป็นสนิมได้เป็นเวลานาน การเคลือบสงักะสีสามารถท าได้ทัง้ก่อน (Pre-zinc)หรือหลงั
ขึน้รูปชิน้งาน  บริษัทเลือกที่จะใช้การเคลือบสงักะสีบนวตัถดุิบก่อนขึน้รูปชิน้งาน โดยการใช้เหล็กม้วนกลัวาไนซ์ ซึ่งผลิต
จากเหล็กรีดร้อนหรือเย็นที่ผ่านการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนด้วยกระบวนการต่อเนื่อง  (continuous hot dip 
galvanizing) ตามมาตรฐาน มอก.50-2548 วิธีนีเ้ป็นการเคลอืบสงักะสตีัง้แตย่งัเป็นม้วนเหลก็ท าให้สามารถควบคมุความ
หนาของสงักะสใีห้มีความตอ่เนื่อง ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงขัน้ตอนการผลิตทอ่เหล็กด า ทอ่เหล็กด าชบุสงักะสี และทอ่เหล็กประเภทPre-zinc 
 

 หากเทียบกบัการทาสีที่ผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม การเคลือบด้วยสงักะสีแบบนีส้ามารถปกป้องพืน้ผิวเหล็กได้
ทัว่ถึงกวา่และสามารถปอ้งกนัการผกุร่อนได้ยาวนานกวา่ ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และการชบุสงักะสที า
ในโรงงานท าให้สามารถควบคมุมลพิษได้ดีกวา่การทาสทีี่หน้างานซึง่สสีว่นเกินอาจลงไปในแหลง่น า้ ดงันัน้การเคลอืบด้วย
สงักะสจีึงเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม นอกจากนีอ้ายกุารใช้งานยงัยาวนานกวา่การปอ้งกนัสนิมด้วยการทาสอีีกด้วย 

 
บริษัทมีการน าเหล็กชุบเคลือบสงักะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินค้าหลกัๆ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดสินค้าแต่ละ

ประเภท ดงันี ้
 

กลุ่มที่ 1 ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” 
 
ปัจจุบนัเหลก็โครงสร้างที่บริษัทจ าหน่ายเป็นทอ่เหล็กโครงสร้าง หรือ ท่อเหลก็อเนกประสงค์ (General Purpose 

Pipe) ส าหรับงานโครงสร้างที่รับน า้หนกัไม่มาก ซึง่ในตลาดเรียกท่อประเภทนีว้า่ “ท่อประปา” เนื่องจากสมยัก่อนมีการใช้
ท่อเหล็กด าซึ่งท าจากเหล็กแผ่นรีดร้อน น ามาชุบสงักะสีเพื่อใช้เป็นท่อประปาเพราะสามารถป้องกันการเป็นสนิมได้ดี  
แต่ปัจจบุนัท่อประปามกัท าจากพลาสติก ท่อเหล็กด าชุบสงักะสีจึงถกูน าไปใช้ในงานอื่น เช่น เฟอร์นิเจอร์ ราวบนัได เต็นท์ 
เรือนเพาะช า คอกปศสุตัว์ เป็นต้น อยา่งไรก็ดีทอ่เหลก็ด าชบุสงักะสนีีม้ิได้ถกูออกแบบมาเพื่อใช้กบังานเหลา่นีโ้ดยตรง จึงมี

เหล็กแท่งแบน 

เหล็กรีดร้อน 

เหล็กรีดเย็น 

ขึน้รูปทอ่ ท่อเหล็กด า ชบุสงักะส ี

ขึน้รูปทอ่ 

ท่อเหล็กด า 

ชุบสังกะสี 

ชบุสงักะส ี

(Pre-zinc) 

ท่อเหล็กประเภท Pre-zinc 
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ข้อจ ากดัหลายประการ เช่น เหลก็มีความหนาเกินความจ าเป็นของงานท่ีใช้จนยากตอ่การดดังอ ผิวของเหลก็ไมไ่ด้ถกูผลิต
ให้มีความเรียบสวย การเคลือบสงักะสีหนาเกินความจ าเป็น เป็นต้น บริษัทจึงน าเสนอท่อเหล็กชุบสงักะสีส าหรับใช้งาน
โครงสร้างทัว่ไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้
เหมาะกบังานมากขึน้ ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถน าไปใช้ท าเฟอร์นิเจอร์หรือผลติภณัฑ์ที่มีการเห็นพืน้ผิว ดงันัน้
สินค้าของบริษัทจึงนบัได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนท่อเหล็กด าชุบสงักะสีในการใช้งานประเภทโครงสร้างทัว่ไปที่มีความหนา  
ไมม่าก เหลก็โครงสร้างของบริษัทมิได้ใช้กบังานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องรับน า้หนกัมาก บริษัทนบัเป็นผู้ผลิตราย
แรกๆที่ท าการตลาดเหลก็โครงสร้างประเภทนี ้ดงันัน้ช่ือ ซิก้า ของบริษัทจึงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 

นอกจากความแตกตา่งของสนิค้าแล้ว บริษัทยงัมีการควบคมุคณุภาพอยา่งเข้มงวด บริษัทมีการวางระบบในการ
ควบคมุคณุภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทใช้ระบบการควบคมุการผลิตเหล็กโครงสร้างเช่นเดียวกนักบัการควบคุมการ
ผลติทอ่ร้อยสายไฟซึง่ได้รับทัง้มาตรฐานมอก. และ UL 

บริษัทได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างในปี 2554 โดยเร่ิมจากเหล็กโครงสร้างแบบท่อกลม โดยสามารถ
ผลิตได้ขนาดตัง้แตข่นาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ½ นิว้จนถึงเส้นผ่าศนูย์กลาง 5 นิว้ ตอ่มาบริษัทมีการผลติเหลก็โครงสร้างแบบ
ทอ่เหลีย่มและรูปตวัซี โดยเหล็กแบบทอ่เหลีย่มนิยมใช้กบังานโครงหลงัคาเหลก็หรือคานเหลก็ สว่นเหลก็รูปตวัซีนิยมใช้ใน
การท าแปหลงัคา อยา่งไรก็ดีเหลก็ทัง้ 2 ประเภทสามารถประยกุต์ใช้งานโครงสร้างตา่งๆได้อยา่งหลากหลาย ปัจจบุนัเหล็ก
โครงสร้างทัง้ 2 แบบยงัมิได้ผลติเพื่อจ าหนา่ย 

เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทสามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย โดยบริษัทมีการผลิต
หลายความหนาเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ซึง่สามารถแบง่ลกัษณะการใช้งานตามแถบสไีด้ ดงันี  ้

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 
ทอ่ซิก้าสแีดง 

  
   

 บาง ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรับงานท่ีไมต้่องรับน า้หนกั เช่น  
ราวบนัได รัว้ เป็นต้น 

ทอ่ซิก้าสเีหลอืง 
 

 หนาปานกลาง ½ - 4  นิว้ เหมาะกบังานท่ีมีการรับน า้หนกัพอสมควร เช่น 
เต็นท์ นัง่ร้าน เฟอร์นเิจอร์ตา่งๆ เป็นต้น 

 ทอ่ซิก้าสนี า้เงิน 
  

 หนา ½ - 5  นิว้ เหมาะกบังานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง
เป็นพิเศษ หรือต้องทนทานตอ่แรงดนั เช่น คอก
เลีย้งสตัว์   ทอ่น า้ โรงเพาะช า เป็นต้น 
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ข้อจ ากดัหลายประการ เช่น เหลก็มีความหนาเกินความจ าเป็นของงานท่ีใช้จนยากตอ่การดดังอ ผิวของเหลก็ไมไ่ด้ถกูผลิต
ให้มีความเรียบสวย การเคลือบสงักะสีหนาเกินความจ าเป็น เป็นต้น บริษัทจึงน าเสนอท่อเหล็กชุบสงักะสีส าหรับใช้งาน
โครงสร้างทัว่ไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้
เหมาะกบังานมากขึน้ ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถน าไปใช้ท าเฟอร์นิเจอร์หรือผลติภณัฑ์ที่มีการเห็นพืน้ผิว ดงันัน้
สินค้าของบริษัทจึงนบัได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนท่อเหล็กด าชุบสงักะสีในการใช้งานประเภทโครงสร้างทัว่ไปท่ีมีความหนา  
ไมม่าก เหลก็โครงสร้างของบริษัทมิได้ใช้กบังานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องรับน า้หนกัมาก บริษัทนบัเป็นผู้ผลิตราย
แรกๆที่ท าการตลาดเหลก็โครงสร้างประเภทนี ้ดงันัน้ช่ือ ซิก้า ของบริษัทจึงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 

นอกจากความแตกตา่งของสนิค้าแล้ว บริษัทยงัมีการควบคมุคณุภาพอยา่งเข้มงวด บริษัทมีการวางระบบในการ
ควบคมุคณุภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทใช้ระบบการควบคมุการผลิตเหล็กโครงสร้างเช่นเดียวกนักบัการควบคุมการ
ผลติทอ่ร้อยสายไฟซึง่ได้รับทัง้มาตรฐานมอก. และ UL 

บริษัทได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างในปี 2554 โดยเร่ิมจากเหล็กโครงสร้างแบบท่อกลม โดยสามารถ
ผลิตได้ขนาดตัง้แตข่นาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ½ นิว้จนถึงเส้นผ่าศนูย์กลาง 5 นิว้ ตอ่มาบริษัทมีการผลติเหลก็โครงสร้างแบบ
ทอ่เหลีย่มและรูปตวัซี โดยเหล็กแบบทอ่เหลีย่มนิยมใช้กบังานโครงหลงัคาเหลก็หรือคานเหลก็ สว่นเหลก็รูปตวัซีนิยมใช้ใน
การท าแปหลงัคา อยา่งไรก็ดีเหลก็ทัง้ 2 ประเภทสามารถประยกุต์ใช้งานโครงสร้างตา่งๆได้อยา่งหลากหลาย ปัจจบุนัเหล็ก
โครงสร้างทัง้ 2 แบบยงัมิได้ผลติเพื่อจ าหนา่ย 

เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทสามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย โดยบริษัทมีการผลิต
หลายความหนาเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ซึง่สามารถแบง่ลกัษณะการใช้งานตามแถบสไีด้ ดงันี  ้

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 
ทอ่ซิก้าสแีดง 

  
   

 บาง ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรับงานท่ีไมต้่องรับน า้หนกั เช่น  
ราวบนัได รัว้ เป็นต้น 

ทอ่ซิก้าสเีหลอืง 
 

 หนาปานกลาง ½ - 4  นิว้ เหมาะกบังานท่ีมีการรับน า้หนกัพอสมควร เช่น 
เต็นท์ นัง่ร้าน เฟอร์นเิจอร์ตา่งๆ เป็นต้น 

 ทอ่ซิก้าสนี า้เงิน 
  

 หนา ½ - 5  นิว้ เหมาะกบังานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง
เป็นพิเศษ หรือต้องทนทานตอ่แรงดนั เช่น คอก
เลีย้งสตัว์   ทอ่น า้ โรงเพาะช า เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “DAIWA” 
 

บริษัทจ าหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zincภายใต้ตราสินค้าไดวา่ “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือท่อที่มี
ไว้ส าหรับปกปอ้งสายไฟภายในทอ่จากความเสยีหายภายนอก เช่น การถกูกระแทกหรือการถกูสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี ้
ยงัช่วยป้องกันอนัตรายจาก ไฟไหม้เนื่องด้วยหากเกิดการลดัวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความร้อนจะถกูจ ากัดอยู่
ภายในทอ่ อีกทัง้การเดินสายไฟในท่อยงัท าให้การซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเมื่อช ารุดสามารถท าได้อยา่งสะดวก ผลิตภณัฑ์
ทอ่เหลก็ร้อยสายไฟของบริษัท มี 5 ประเภทหลกัคือ 
 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 

  ทอ่ตรงชนิดบาง  (Electrical 
Metallic Tubing : EMT) 

½ - 2 นิว้ เหมาะส าหรับงานภายในอาคาร 

 
ทอ่ตรงชนิดหนาปานกลาง 
(Intermediate Metallic 

Conduit :IMC) 

½ - 4 นิว้ เหมาะส าหรับงานภายนอกอาคาร 

 
ทอ่ตรงชนิดหนา 

(Rigid Steel Conduit:RSC) 
½ - 6  นิว้ สามารถฝังดินหรือพืน้คอนกรีตได้ 

 
 

   ทอ่โค้ง ½ - 4  นิว้ ส าหรับการเดินทอ่เข้ามมุ 

     ข้อตอ่ ½ - 5  นิว้ ส าหรับตอ่ทอ่เข้าด้วยกนัในกรณีที่
เดินทอ่เป็นระยะทางยาวกวา่ความ

ยาวทอ่ 
 
 
นอกจากสินค้าหลกัทัง้ 2 ประเภทแล้ว บริษัทยงัมีรายได้จากการจ าหน่ายร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์ และการจ าหน่าย
ทอ่เกรดรอง ดงันี ้ 
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ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร์ 
 
 เป็นนวตักรรมของบริษัทที่เกิดจากความมุ่งมัน่ที่จะช่วยสนบัสนุนการท าธุรกิจของลูกค้า บริษัทพบว่าการก่อสร้าง

ร้านค้าประสบปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามก าหนดเวลาเนื่องด้วยปัจจัยด้าน
แรงงานและสภาพแวดล้อม เช่น ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกท าให้ไมส่ามารถท าการก่อสร้างได้ เป็นต้น ร้านค้าส าเร็จรูปแบบ
โมดลูาร์เป็นการสร้างร้านค้าในโรงงานโดยการแบ่งการสร้างโครงสร้างเป็นสว่นๆแล้วน าไปประกอบเป็นร้านค้าที่หน้างาน 
ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์นีส้ามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการสร้างได้เนื่องด้วยการผลิตสว่นใหญ่อยู่ในโรงงาน
ซึ่งไม่มีปัญหาเร่ืองสภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้งัสามารถลดเวลาในการ
ก่อสร้างได้อีกด้วย โครงการนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ในโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP)
และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจยัผู้มีความเช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุในการพฒันาผลติภณัฑ์  

 

 

 



19

ปจัจยัความเสีย่ง 

 
การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปัจจยัเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีนยัส าคญัดงันี ้
 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

 วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือ เหลก็ชบุสงักะส ีซึง่มลูคา่ซือ้เหลก็ชบุสงักะสขีองบริษัทคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 
90 ของยอดซือ้สินค้าและบริการรวม ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 ราคาเหล็กที่บริษัทซือ้มีการผนัผวนตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลก ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทหากบริษัทไมส่ามารถปรับราคาขายสนิค้าตามต้นทนุเหล็กที่มี
การเปลีย่นแปลงได้  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
อย่างไรก็ดี บริษัทมีการก าหนดราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถุดิบ แต่ในกรณีที่

ราคาวตัถดุิบมีการปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งมาก บริษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาได้ในระดบัหนึง่ อีกทัง้บริษัทมิได้มีนโยบาย
กกัตนุเหลก็เพื่อเก็งก าไร  โดยจะสัง่ซือ้เหลก็ตามความต้องการในการผลติเทา่นัน้ วตัถดุิบที่ได้รับผลกระทบจึงมีไมม่ากนกั 
 
2. ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของภาครัฐ 

 กรมการค้าต่างประเทศได้ใช้มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศจากการโจมตีของสนิค้าต่างประเทศที่ขายในราคาต ่ากวา่ต้นทนุการผลิต หรือสินค้าที่ขายในราคาต ่ากว่า
สนิค้าชนิดเดียวกนัในตลาดอื่นๆ หากเหล็กชุบสงักะสีอนัเป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัท ถกูตดัสินว่าเป็นสินค้าที่ถกูทุม่ตลาด
จะท าให้ต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากจะต้องเสยีภาษีจากการน าเข้าวตัถดุิบเพิ่มในอตัราเดียวกนั อนัอาจจะ
ท าให้มีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท  ทัง้นีเ้หล็กชุบสงักะสีแบบจุ่มร้อนจากประเทศจีน ไต้หวนั และเกาหลี ถกูเปิดการไต่
สวนการทุ่มตลาด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ระยะเวลาการไต่สวนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ดีจนถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม  2560 ก็ยงัไมม่ีผลการไตส่วนออกมา  

 
 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

อยา่งไรก็ดี การขึน้ภาษีนีท้ าให้ต้นทนุเหลก็ชบุสงักะสแีบบจุ่มร้อนของผู้ผลติในประเทศทกุรายเพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั
จึงมิได้ท าให้บริษัทสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัแตอ่ยา่งใด นอกจากนีบ้ริษัทยงัพิจารณาน าเข้าเหลก็ชบุสงักะสแีบบ
จุ่มร้อนจากประเทศอื่นที่มิได้ถกูมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อช่วยลดความเสีย่ง 

 
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

 วตัถุดิบหลกัของบริษัทมีการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยระหว่างปี 2558 ถึง 2560 
บริษัทมีการน าเข้าโดยช าระค่าวตัถดุิบเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมลูค่าระหวา่ง 359.00 ล้านบาท ถึง 705.00 ล้านบาท 
บริษัทจึงมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกลุเงินบาทและสกุลเงิน
ตา่งประเทศมีความผนัผวนมาก จะสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่รายได้และอตัราก าไรของบริษัทเมื่อคิด
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เป็นสกลุเงินบาท โดยอาจเกิดผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ท าการบนัทึก
บญัชีกับวนัที่ท าการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลบาทมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยในปี 2558 บริษัทขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 4.71 ล้านบาท , ปี  2559 บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 5.52 ล้านบาท และ ปี 2560 บริษัท
มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 9.32 ล้านบาท 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 ดังนัน้เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ บริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นประจ าเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนีบ้ริษัทมีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract)เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น ภายใต้ดลุยพินิจของผู้บริหาร 

 
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทและเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
เทา่กบั 294.93 ล้านบาท,  246.90 ล้านบาท และ 284.58 ล้านบาทตามล าดบั และบริษัทมีต้นทนุทางการเงินเป็นจ านวน
เทา่กบั 11.32 ล้านบาท , 11.34 ล้านบาทและ 11.37 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่สว่นหนึง่ของเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
ดงันัน้ในกรณีที่อตัราดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้ ยอ่มสง่ผลให้บริษัทมีภาระท่ีจะต้องจ่ายดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้เช่นกนั 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เงินที่ได้จากการระดมทนุสว่นหนึ่ง

จะน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทดแทนส่วนที่กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบีย้ได้  

 
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ 

 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าที่มีศกัยภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า
อย่างทัว่ถึง ตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าเหล่านีม้ักมีร้านค้าในเครือหรือคู่ค้ากระจายอยู่หลายพืน้ที่ สินค้าของบริษัทจึง
สามารถเข้าถึงผู้ ใช้งานได้ ทัง้นี ้ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้ตวัแทนจ าหน่ายรายหนึ่ง คิดเป็น
ยอดขายมากกวา่ร้อยละ 30 บริษัทจึงมีความเสีย่งจากการพึง่พิงตวัแทนจ าหนา่ยรายดงักลา่ว  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ลกูค้ารายดงักลา่วเป็นลกูค้าประจ าที่มีการท าธุรกิจกบับริษัทมาเป็นระยะเวลากวา่ 5  ปี และมีความสมัพนัธ์ที่ดี

ตอ่กนั บริษัทจึงเช่ือวา่ตราบเท่าที่บริษัทมีการรักษาคณุภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ลกูค้ารายนีจ้ะยงัคงเป็นคู่ค้าที่ดี
ของบริษัทต่อไป นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการขยายลกูค้าใหม่ๆเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพ่ิมพืน้ท่ีในการกระจาย
สนิค้าอีกด้วย 
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6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้า 
บริษัทมีการซือ้เหล็กชุบสงักะสีด้วยยอดซือ้มากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าซือ้สินค้าและบริการรวมจากคู่ค้า

จ านวน 2 ราย โดยเป็นคู่ค้าในปี 2558 จ านวน 1 รายมีสดัสว่นการซือ้ประมาณร้อยละ 50 – 60 ของมูลค่าซือ้สินค้าและ
บริการรวม, ปี  2559 จ านวน 2 ราย มีสดัส่วนการซือ้ ร้อยละ 30 – 40 ของมูลค่าซือ้สินค้าและบริการรวม และปี 2560 
จ านวน 2 ราย มีสดัสว่นการซือ้ ร้อยละ 30 – 70 ของมลูค่าซือ้สินค้าและบริการ บริษัททัง้สองบริษัทเป็นบริษัทในประเทศ
จีนโดยบริษัทมีการซือ้เหล็กชุบสงักะสีจากคู่ค้าทัง้ 2 รายนีม้ากกว่าตวัแทนจ าหน่ายรายอื่นๆ ด้วยเหตุผลเร่ืองราคา การ
จดัสง่และคณุภาพของสนิค้า 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
บริษัทมีคู่ค้าที่บริษัทได้คดัเลือกเอาไว้ใน approved vendor list จ านวนหลายราย โดยมีทัง้คู่ค้าในประเทศไทย

และต่างประเทศ ดงันัน้แม้ว่าบริษัทจะไมส่ามารถซือ้เหลก็ชุบสงักะสจีากคู่ค้าทัง้ 2 รายนี ้บริษัทก็ยงัมีคู่ค้ารายอื่นๆส าหรับ
ซือ้วตัถดุิบ 

 
7. ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่ง 

 ปัจจบุนัเหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc ไมม่ีผู้ประกอบการรายใดท าการจ าหนา่ยเพื่อเป็นสนิค้าหลกั เนื่องด้วย
ตลาดยงัมีขนาดเลก็หากเทียบกบัเหลก็โครงสร้างส าหรับงานก่อสร้าง ดงันัน้อาจไมคุ่้มกบัการลงทนุ อยา่งไรก็ดี มคีวาม
เป็นไปได้วา่ในอนาคต ผู้ประกอบการรายอื่นอาจมีการเปลีย่นนโยบายและเร่ิมจ าหน่ายสนิค้าประเภทเดียวกบับริษัทได้ ซึง่
จะกระทบตอ่สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัท 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
บริษัทได้ท าตลาดเหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc มานานกวา่ 5 ปีและเป็นผู้บกุเบิกรายแรกๆ ดงันัน้แล้วบริษัท

จึงมีประสบการณ์ในสนิค้าประเภทนี ้อีกทัง้สนิค้ายงัได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดีจากลกูค้า รวมถึงตราสนิค้าเป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าได้ ดงันัน้บริษัทจึงเช่ือวา่ความเสีย่งดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

 
8. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัทได้มีการเช่าที่ดินจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทเพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
เคร่ืองจักรการผลิต ซึ่งในปัจจุบันใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็นหลกั โดยในปี 2559 และปี 2560 
เคร่ืองจกัรนีม้ีสดัสว่นก าลงัการผลติไมเ่กินร้อยละ 10  ของก าลงัการผลติทัง้หมด ดงันัน้บริษัทจึงอาจมีความเสีย่งจากการท่ี
ไมไ่ด้รับการตอ่สญัญาเช่าที่ดินในอนาคตซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัก าลงัการผลติ รวมถึงการสญูเสยีอาคารและสว่นปรับปรุง
อาคารมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 3.58 ล้านบาท  ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินท่ีเช่าดงักลา่ว และต้องเสียค่า
รือ้ถอนและติดตัง้เคร่ืองจกัร  
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 อย่างไรก็ดี เคร่ืองจักรในที่ดินดงักล่าวเป็นเคร่ืองจักรเก่าที่ใช้ในการผลิตไม่มาก นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการท า

สญัญาเช่าซึ่งเป็นการต่ออายสุญัญาได้ทกุ 3 ปี โดยเป็นการตอ่อายแุบบอตัโนมตัิใน 2 ครัง้แรก รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี มี
อตัราการขึน้ราคาคา่เช่า 10% ทกุ 3 ปีและหากจะมีการขายที่ดิน บริษัทจะได้รับสทิธิในการซือ้ที่ดินดงักลา่วก่อนบคุคลอื่น  

  
9. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
 ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุม่ผู้บริหาร 
รวมถึง บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากัด จะถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 62.60 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท  และกลุม่ผู้บริหารยงัเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทด้วย จึงท าให้กลุม่ผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่ว เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติที่ส าคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น
เร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองทีก่ฎหมายหรือ
ข้อบงัคบับริษัทก าหนด ซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นราย
อื่นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงอาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 4  ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยแตล่ะคณะ
มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อยา่งชดัเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย 
อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถ
สอบทานการท างานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่างๆที่จะ
พิจารณาเข้าสูก่ารประชุมผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึ่ง นอกจากนัน้แล้ว บริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียว
โยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลา่ว
จะไมม่ีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถลดทอนความเสีย่งอนัอาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
 

10. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าครบทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

บริษัทได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องมีการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าอื่น ๆ ที่
แพร่หลายหรือได้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า 
พ.ศ. 2534)  ดงันัน้ หากบริษัทไม่สามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว หรือไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า
ดงักล่าวต่อไป รวมถึงถูกด าเนินการอ่ืนใดตามพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ย่อมอาจสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบริษัทได้ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 อย่างไรก็ดี  จากการสอบทานข้อมลูของบริษัทในเบือ้งต้นพบวา่ ยงัไม่พบเคร่ืองหมายการค้าใดที่มีความเหมือน
คล้ายกบัตราสนิค้าของบริษัทในสนิค้าประเภทเดียวกนัแตอ่ย่างใด ประกอบกบับริษัทมีการใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว
มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี โดยที่ไม่เคยได้รับการร้องเรียนให้ระงับใช้เคร่ืองหมายการค้า นอกจากนี ้ในกรณีที่มี
เหตุการณ์อื่นใดที่จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวได้นัน้ บริษัทยังสามารถเปลี่ยนไปใช้
เคร่ืองหมายการค้าอื่นของบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วอีกด้วย ทัง้นี  ้รายได้จากการจ าหน่ายสิ นค้ากลุ่มที่ใช้
เคร่ืองหมายการค้าที่อยูร่ะหว่างการขอจดทะเบียนดงักลา่วนัน้ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย
รวมในปี 2560 เทา่นัน้ ทางบริษัทจึงประเมินวา่ความเสีย่งดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทแตอ่ยา่งใด  
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รายการระหวา่งกนั 

 
 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีการท ารายการกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งกบับริษัท ซึง่สามารถสรุป
ความสมัพนัธ์ และรายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 
  

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 

นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ • เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ
ZIGA โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว 260 ล้านบาท 

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 

(“KLS”) 

• เป็นบริษัทของครอบครัวนายวฒุศิกัดิ์  ทสัฐาน ซึง่เป็นคูส่มรสของคณุมณฑา  ทสัฐาน  
โดยคณุมณฑา  ทสัฐาน เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของ ZIGA 

• นายวฒุิศกัดิ์  ทสัฐาน เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 20 ของทนุจดทะเบียน 35 ล้านบาท 

• KLS ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยแมพ่มิพ์พลาสติก และธุรกิจจ าหนา่ย ติดตัง้
อปุกรณ์ไฟฟา้ 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

 รายการระหวา่งกนักบับคุคล และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ส าหรับปี 2560 มีดงันี ้

 รายการระหว่างกนักับนายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 2559 2560 

คา่เช่าทีด่ิน 600,000 600,000      บริษัทเช่าที่ดินจากนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
แปลงที่ตัง้โรงงานเลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิต
สิน ค้ าของบ ริษั ท  โดย ใน ปี  2559 และ  2560  
มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท  ตามการ
ประเมินราคาค่าเช่าจากผู้ ประเมินราคาอิสระ  
โดยได้ประเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50 บาทต่อ
ตารางวา  ตามรายงานฉบับวันที่  15 มกราคม 
2559 ซึ่งคิดเป็นค่าเช่าประมาณ 51,720 บาท 
ต่อ เดื อน  จึ งได้มี การก าหนดอัตราคาเช่ าให้
สอดค ล้องกับ ราคาประเมิ น  ซึ่ ง ได้ ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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รายการระหว่างกนักับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากดั  (“KLS”) 
 

 
สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไมม่ีการค า้ประกนัโดยบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน โดยแบ่งการท ารายการ
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 2559 2560 

- คา่จ้างท าแมพ่ิมพ์ส าหรับ
พลาสติกครอบปลายทอ่ 
- คา่จ้างท าพลาสตกิครอบ 
ปลายทอ่ 

 

609,000 
 

74,266 

 

- 
 

2,213,937 

     ในปี 2559 บริษัทได้จ้าง  KLS ให้ท าแม่พิมพ์ 
พลาสติกครอบปลายท่อ  ส าหรับป้องกัน เกลียว
ปลายทอ่เสยีหาย โดยบริษัทสัง่ท าแม่พิมพ์ ส าหรับ
ทอ่ 9 ขนาด มลูคา่ 609,000 บาท และเร่ิมมีจ้างท า
พลาสติกครอบปลายท่อจนถึงปัจจุบัน ส าหรับ
ราคาในการจ้างท าพลาสติกครอบปลายท่อมีการ
เปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขการค้ากับผู้ ผลิต
แมพ่ิมพ์รายอื่นตามกระบวนการจดัซือ้ของบริษัท 
ซึ่ ง ได้ ผ่ านการพิ จารณ าจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

  ยอดยกมา 

  เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 

  ช าระคืนระหวา่งงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

- 

731,095 

(651,630) 

79,465 

 

79,465 

2,368,913 

(2,102,954) 

265,959 

-รายได้จากการขายเศษวสัด ุ

-รายได้คา่ขนสง่ 

- 

- 

9,084 

748 

     บริษัทได้มีการขายเศษวสัดุ ให้กับ KLS และมี
การคิดรายได้ค่าขนส่งของเศษวสัดุนี ้โดยในการ
ขายได้มีนโยบายการก าหนดราคาตามกระบวน 
การขายของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณ ะก รรม ก า รต รวจสอบและอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 

 

-ลกูหนีก้ารค้า 

  ยอดยกมา 

  เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 

  รับช าระระหวา่งงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

10,520 

(10,520) 

- 
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• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากดั  ให้ท าแม่พิมพ์พลาสติกครอบปลายท่อ 
ส าหรับป ้องกนั เกล ียวปลายท ่อเส ียหาย ม ีการสัง่ท าแม ่พ ิมพ์ส าหรับท ่อ 9  ขนาด เป็นมลูค ่า  
609,000.00  บาท โดยได้มีการจ่ายมดัจ าคร่ึงหนึ่งเป็นจ านวนเงิน 304,500.00 บาท ในไตรมาสที่ 3  
ปี 2559 และจ่ายอีกครัง้เป็นจ านวนเงิน 304,500 บาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559   นอกจากนี ้ในปี 2559 
และปี  2560 ยงัม ีการจ้างท าพลาสติกครอบปลายท ่อเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  79,465 บาท และ 
2,368,913 บาทตามล าดบั  ซึ่งรายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
โดยในการจดัซือ้ได้มีการเปรียบเทียบราคาตามท่ีก าหนดไว้ในการจดัซือ้ตามปกติของบริษัท และบริษัท
ได้มีการขายเศษวสัด ุให้กบับริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากดั และมีการคิดรายได้ค่าขนสง่จากการ
สง่เศษวสัดนุี ้โดยในการขายได้มีนโยบายการก าหนดราคาตามกระบวนการขายของบริษัท  

• รายการเช่าทรัพย์สิน  บริษัทมีการเช่าที่ดินจากคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น
ใหญ่  ซึ ่งรายการดงักลา่วเป็นรายการที ่ม ีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท าให้บริษัทเสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด  ทัง้นี ้บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทนุซือ้ที่ดินกบัการเช่า
ที่ดินจากกรรมการ  โดยบริษัทตดัสินใจท าสญัญาเช่าเนื่องจากมีต้นทนุที่ถกูกว่าการลงทนุซือ้ที่ดินท าให้
บริษัทไมจ่ าเป็นต้องหาแหลง่เงินทนุเพื่อใช้ซือ้ที่ดินจากกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนมุตัิ
การเข้าท ารายการระหว่างกนั เนื่องจากรายการเช่าดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและ
ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอนัค านึงถึงผลประโยชน์สูงสดุของบริษัทเป็น
ส าคญั  ประกอบกบัเป็นพืน้ท่ีที่มีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตัง้และสามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งราบร่ืน 
 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 

การท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทท่ีผา่นมาก่อนวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการ
บริษัท ซึง่ในขณะนัน้บริษัทยงัไม่มีการก าหนดนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั  โดยการ
พิจารณาเข้าท ารายการระหวา่งกนัได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

ปัจจุบนั บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนัแล้วซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยี บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสีย
ในการท ารายการ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  นโยบายของบริษัทในการท า
รายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสนิค้า วตัถดุิบ เป็นต้น โดยการ
ท ารายการดงักลา่วจะต้องมีเง่ือนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
ซึง่เทียบเคียงได้กบัการท ารายการระหวา่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหวา่งบคุคลท่ีอาจ
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มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบการ
อื่นในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
เหตผุลและความจ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และส านกังานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่า
ทรัพย์สิน หรือรายการเก่ียวกับการซือ้ขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบายการให้กู้ยืม เงิน
เพื่อให้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และและส านกังาน ก.ล.ต.  รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของ
บริษัท   เพื่อให้การตดัสนิใจเข้าท ารายการดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย   โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) รายงานประจ าปีของบริษัท (56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
ของบริษัท 
 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
 

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจาก 
คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ   โดยสญัญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสญัญาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  
ซึ่งเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท   และ (2) รายการว่าจ้าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 
จ ากัด ให้ผลิตชิน้งานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นส าหรับรายการระหว่างกนั
ดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
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รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั 

 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ58 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรีบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program รุ่น 208/2015 
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 
• หลกัสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• กรรมการ  บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
• กรรมการ  บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
2558 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จดัการ     บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานบริหารสายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ       
2555 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จดัการ    บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานบริหารสายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ       
2554 - 2555 กรรมการผู้จดัการ     บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2554    ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO)  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบัน    กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ     บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั  
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ      บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
2553 - 2560     กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ     บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ม ี
 
 

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง 
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กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 
กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ64 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโทการจดัการ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั   
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา้ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program (DCP) 118/2009 
• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 
• Audit Committee Program (ACP)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• กรรมการ บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ อินเตอร์เทรด จ ากดั 
• ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการ  บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั  
• กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิง้ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
  กรรมการตรวจสอบ 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท เอ็มดกิ อินเตอร์เทรด จ ากดั 
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการ   บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั   
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิง้ จ ากดั 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ม ี
 
 
 
 
 

นายพลรชฏ เปียถนอม 
 



31

กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 
กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ64 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโทการจดัการ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั   
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา้ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program (DCP) 118/2009 
• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 
• Audit Committee Program (ACP)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• กรรมการ บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ อินเตอร์เทรด จ ากดั 
• ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการ  บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั  
• กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิง้ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
  กรรมการตรวจสอบ 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท เอ็มดกิ อินเตอร์เทรด จ ากดั 
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการ   บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั   
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิง้ จ ากดั 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ม ี
 
 
 
 
 

นายพลรชฏ เปียถนอม 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ52 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโทหลกัสตูร ผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก  
ประวัติการอบรม 
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• เลขานกุารบริษัท / ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน  บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท /ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จ ากดั 
2546 - 2555 เลขานกุารบริษัท / ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน / บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
2543 - 2546 เลขานกุาร รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
2541 - 2443 กรรมการบริหาร /ผู้ชว่ยผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
2536 - 2541 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน Compliance บริษัทหลกัทรัพย์ ยเูนี่ยน จ ากดั 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเอมอร โชติยะปุตตะ 
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อาย ุ41 ปี 

วันที่ได้รับต าแหน่ง : 21 เมษายน 2541 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัสยาม 

ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 
• MDICP รุ่น 15 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 17 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• กรรมการ บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพือ่สงัคม จ ากดั   
ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพือ่สงัคม จ ากดั  
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 156,050,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.01) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชายคณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ และเป็นพ่ีชายคณุ
มณฑา ทสัฐาน, คณุเมทินี งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อาย ุ41 ปี 

วันที่ได้รับต าแหน่ง : 21 เมษายน 2541 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัสยาม 

ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 
• MDICP รุ่น 15 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 17 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• กรรมการ บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพือ่สงัคม จ ากดั   
ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพือ่สงัคม จ ากดั  
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 156,050,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.01) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชายคณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ และเป็นพ่ีชายคณุ
มณฑา ทสัฐาน, คณุเมทินี งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการจัดซือ้จัดหาและจัดซือ้ต่างประเทศ 
อาย ุ42 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 21 เมษายน 2541 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (เกียรตินิยม) 
ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 
• Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016 
• Board Reporting Program (BRP) 22/2017 
• Executive Development Program (EDP) 2017 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 17 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ    บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ     บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  Procurement and Purchasing Director    
2544 - 2546 Brand Manager (Export Department) บริษัท โซนสุ เอ็กซ์ปอร์ต, ไทย มาร์ติน กรุ๊ป 
2542 - 2544 Marketing    บริษัท บตูิคนิวซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
2540 - 2542 พนกังานฝ่ายบริหาร   บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 10,364,444 (คดิเป็นร้อยละ 1.99) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ คณุมณฑา ทสัฐาน , 
คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 
 
 
 

                  

 
 

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ 
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 
กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ 
อาย ุ35 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• Master of Science in Service Management and  
   Design Warwick University (United Kingdom) 
• Master of Engineer in Engineering Management Chulalongkorn University 
• ปริญญาตรี  computer science  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program รุ่น 209/2015 
• MDICP รุ่น 15 
• Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 18 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/กรรมการบริหาร 
   ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม   
  กรรมการบริหาร 
  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
2550 – 2551 นกัวิเคราะห์การตลาด   Digital Alchemy Ltd. 
2548 – 2550 วิศวกรรมซอฟแวร์    Thomson Reuters Software (Thailand) Ltd. 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 15,546,667 (คดิเป็นร้อยละ 2.99) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชายคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ , คณุมณฑา ทสัฐาน , คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 

 

 

 

 

นายธีรนาท งามจิตรเจริญ 
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 
กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ 
อาย ุ35 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• Master of Science in Service Management and  
   Design Warwick University (United Kingdom) 
• Master of Engineer in Engineering Management Chulalongkorn University 
• ปริญญาตรี  computer science  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการอบรม 
• Director Certification Program รุ่น 209/2015 
• MDICP รุ่น 15 
• Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 18 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/กรรมการบริหาร 
   ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม   
  กรรมการบริหาร 
  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
2550 – 2551 นกัวิเคราะห์การตลาด   Digital Alchemy Ltd. 
2548 – 2550 วิศวกรรมซอฟแวร์    Thomson Reuters Software (Thailand) Ltd. 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 15,546,667 (คดิเป็นร้อยละ 2.99) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชายคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ , คณุมณฑา ทสัฐาน , คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 

 

 

 

 

นายธีรนาท งามจิตรเจริญ 
 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการฝ่าย Demand 
อาย ุ39 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัสยาม 

ประวัติการอบรม 

• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  ผู้อ านวยการฝ่าย Demand 
2555 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2554  การตลาด   บริษัท เคแอลเอส อิเลคทริค จ ากดั 
2548 - 2553 การตลาด   บริษัท เอสดบับลวิ อินเตอร์เน็ท จ ากดั 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 7,773,333 (คิดเป็นร้อยละ 1.49) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวคณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญและ 
คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ และเป็นพ่ีสาวคณุเมทินี  งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางมณฑา ทัสฐาน 
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กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ37  ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ประวัติการอบรม 

• Family Business Governance (FBG) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ 
   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร     บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 15,546,667 (คดิเป็นร้อยละ 2.99) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ ,คณุมณฑา  ทสัฐาน  และเป็นพ่ีสาวคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเมทนีิ งามจิตรเจริญ 
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กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ37  ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ประวัติการอบรม 

• Family Business Governance (FBG) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ 
   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
   บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร     บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 15,546,667 (คดิเป็นร้อยละ 2.99) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ ,คณุมณฑา  ทสัฐาน  และเป็นพ่ีสาวคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเมทนีิ งามจิตรเจริญ 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายการจัดการ Supply 
อาย ุ36 ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 1 มิถนุายน 2546 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี  โฆษณาและประชาสมัพนัธ์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม 

• Preactor Advanced planning and scheduling  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• ผู้อ านวยการฝ่ายการจดัการ Supply  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2546 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายการจดัการ Supply  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไมม่ ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ลกูพี่ลกูน้องของคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ, คณุมณฑา ทสัฐาน , คณุเมทินี งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท งามจิตรเจริญ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชลธร งามจิตรเจริญ 
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ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
อาย ุ38  ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จกัรวรรด ิ

ประวัติการอบรม 

• TFRS ทกุฉบบั ปี 2558 หลกัสตูรยอ่ย 105  
   (TFRS 10 TAS 27 TAS 28 TFRS 11 TFRS 12) 
• TFRS ทกุฉบบั ปี 2558 หลกัสตูรยอ่ย 503  
   (TAS 12 TSIC 25 ร่าง TAS 41) 
• การบญัชีภาษีเงินได้ปี 59 หลกัการ ปัญหาและแนวปฏิบตัิ 
• ภาษีจากการจ่ายเงินไปตา่งประเทศทัง้ระบบและอนสุญัญาภาษีซ้อน 
• ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบญัชีรูปแบบใหมแ่ละมาตรฐานการสอบบญัชีใหมท่ี่เก่ียวข้อง 2560 
• มาตรฐาน TFRS for SMEs 2560 
• เจาะลกึมาตรฐานบญัชีทางด้านสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2547- 2560 ผู้จดัการตรวจสอบบญัชีอาวโุส บริษัท ส านกังาน ทีเอเอส จ ากดั 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไมม่ ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวฐิตพิร เขียวยวง 
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เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ 
อาย ุ42  ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง : 9 ตลุาคม 2558 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบคุคล    มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประวัติการอบรม 

• Company Secretary Program 68/2016 
• CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IA 
• HCME การบริหารทนุมนษุย์ 
• MDICP 15 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติเพื่อยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั 
• โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารต้นทนุ 
• ISO 9001: 2015 Requirements 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• เลขานกุารบริษัท/นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน 
2553 - ปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท/นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไมม่ ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไมม่ี  
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

นางสาวธนิดา เกรียงพานิช 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ 

 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2561 เทา่กบั  260.00  ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท 

โดยมีทนุช าระแล้วรวม 260.00 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 520.00 ล้านหุ้น 
 

ผู้ถอืหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2561 มีดงันี ้ 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร   
 1. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั/1 80,311,800 15.44 

 2. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 156,050,000 30.01 
 3. นางสาวฐปน ี ตรีมทุธาพงศ์ 39,991,110 7.69 
 4. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.99 
 5. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.99 
 6. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 10,364,444 1.99 
 7. นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 1.49 

รวม 325,584,021 62.60 
2. นางเลก็  ตรีมทุธาพงศ์ 20,728,889 3.99 
3. นางสาววิภาภรณ์  ตรีมทุธาพงศ์ 16,316,667 3.14 
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ค าโม 15,546,667 2.99 
5. นางฮุ้ยลัง้  แซฉ่ัว่ 12,955,556 2.49 
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 7,883,600 1.52 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 7,720,455 1.48 
8. นายวิโรจน์ หสัดินไพศาล 3,469,000 0.67 
9. นายดนยั เต็มไพศาลกลุ 2,200,000 0.42 
10. นายสนุิพนธ์ พชัรครุกานนท์ 2,100,000 0.40 

รวมทัง้หมด 414,504,855 79.70 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ 

 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2561 เทา่กบั  260.00  ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท 

โดยมีทนุช าระแล้วรวม 260.00 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 520.00 ล้านหุ้น 
 

ผู้ถอืหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2561 มีดงันี ้ 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร   
 1. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั/1 80,311,800 15.44 

 2. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 156,050,000 30.01 
 3. นางสาวฐปน ี ตรีมทุธาพงศ์ 39,991,110 7.69 
 4. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.99 
 5. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.99 
 6. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 10,364,444 1.99 
 7. นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 1.49 

รวม 325,584,021 62.60 
2. นางเลก็  ตรีมทุธาพงศ์ 20,728,889 3.99 
3. นางสาววิภาภรณ์  ตรีมทุธาพงศ์ 16,316,667 3.14 
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ค าโม 15,546,667 2.99 
5. นางฮุ้ยลัง้  แซฉ่ัว่ 12,955,556 2.49 
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 7,883,600 1.52 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 7,720,455 1.48 
8. นายวิโรจน์ หสัดินไพศาล 3,469,000 0.67 
9. นายดนยั เต็มไพศาลกลุ 2,200,000 0.42 
10. นายสนุิพนธ์ พชัรครุกานนท์ 2,100,000 0.40 

รวมทัง้หมด 414,504,855 79.70 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
เดิมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีการถือหุ้นในบริษัท ซิก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจจ าหน่ายเหล็ก

โครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษัท ดังนัน้บริษัท ซิก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จึงเป็นบริษัทภายใต้การควบคุม
เดียวกนัเนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

ภายหลังบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร  โดยบริษัทท าการจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท  
Pre-zinc เองและบริษัท ซิก้า สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ได้หยดุการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559   

 
ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่มิได้มีการประกอบธุรกิจที่อาจมีความขดัแย้งกบักลุม่บริษัทแต่อย่างใด  อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็น
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการที่ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ  
จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวจึงได้ท าสญัญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกนักบับริษัท ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อร้อยสายไฟ เหล็กโครงสร้างและระบบก่อสร้างร้านค้า
ส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์ รวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต รวมทัง้จะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ ถือหุ้ นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจ
ดงักลา่วในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการนัน้ๆ ซึ่งสญัญานีม้ีผลผกูพนัจนกว่าผู้ ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่
เก่ียวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกนัต ่า
กวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท และไมม่ีทา่นใดด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท 
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โครงสรา้งการจดัการ 

 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ประกาศบงัคบัใช้วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ทกุประการ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 
โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 
นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ หรือ  นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ หรือ นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสาม
คนลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 

 

 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการ/กรรมการบ ริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม /ประธาน

กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม/กรรมการบริหาร 
6. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการ/กรรมการบริหาร 
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ในปี 2560 บริษัทมีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและ
นวตักรรม โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
 

ชื่อ – นามสกุล 1) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและนวตักรรม 

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง 2) 6/6 4/4 - 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม 3) 6/6 4/4 2/2 

3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ 4) 6/6 4/4 - 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 6/6 - 2/2 

5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 6/6 - 2/2 

6. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 6/6 - - 

7. นางมณฑา  ทสัฐาน 6/6 - - 

หมายเหต ุ: 
1/. การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 9/2558 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมจ านวน 5 ราย ได้แก่ นายไสว  

ฉัตรชยัรุ่งเรือง, นายพลรชฏ  เปียถนอม, นางเอมอร  โชติยะปตุตะ, นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ และนางมณฑา  ทสัฐาน  
2/. นายไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมบริษัทครัง้ที่  9/2558 เม่ือวันที่  

9 ตลุาคม 2558  
3/. นายพลรชฏ  เปียถนอม ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมบริษัทครัง้ที่  9/2558 เม่ือ

วนัที่ 9 ตลุาคม 2558  
4/. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมบริษัทครัง้ที่  9/2558 เม่ือ

วนัที่ 9 ตลุาคม 2558  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคณุภาพและความ

นา่เช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น  
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ง
และนวตักรรม จ านวน 3 ทา่น  

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายพลรชฏ  เปียถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
2.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

 
โดยมี นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

 
คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 5 ทา่น  
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
4.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
5.  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหาร 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายช่ือผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย  
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้ จัดการ / ผู้ อ านวยการฝ่ายการจัดซือ้จัดหาและจัดซือ้

ตา่งประเทศ 
3.  นางมณฑา  ทสัฐาน ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการ Demand 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากร

บคุคล 
5.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
6.  นางสาวชลธร  งามจิตรเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการ Supply 
7.  นางสาวฐิติพร เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ง
และนวตักรรม จ านวน 3 ทา่น  

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายพลรชฏ  เปียถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
2.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

 
โดยมี นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

 
คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 5 ทา่น  
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
4.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
5.  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหาร 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายช่ือผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย  
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้ จัดการ / ผู้ อ านวยการฝ่ายการจัดซือ้จัดหาและจัดซือ้

ตา่งประเทศ 
3.  นางมณฑา  ทสัฐาน ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการ Demand 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากร

บคุคล 
5.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
6.  นางสาวชลธร  งามจิตรเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการ Supply 
7.  นางสาวฐิติพร เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 

 9 ตลุาคม 2558  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. จดัท าและเก็บเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ทะเบียนกรรมการ 
1.2  หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานประชมุกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
1.3  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยี
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
4. นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมหีน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดงันี ้

4.1 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆทีเ่ก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลในการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

4.2 ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.3 ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผย

ข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณะชนให้ถกูต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย 

4.4 จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
4.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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โครงสรา้งองค์กร 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 

กรรมการผู้จดัการ 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และนวัตกรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

คณุฐิติพร เขียวยวง 

ฝ่ายการบริหารและ
พฒันาทรัพยากรบคุคล 

คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายจดัการ Supply 
คณุชลธร  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและ
จดัซือ้ต่างประเทศ 

คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายจดัการ Demand 
คณุมณฑา  ทสัฐาน 

ฝ่ายพฒันาและควบคมุ
ระบบธุรกิจ 

คณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
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นโยบายการพฒันาบคุลากร 

 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัที่จะท าให้บริษัทประสบ

ความส าเร็จและเตบิโตก้าวหน้าทางธุรกิจอยา่งยัง่ยนื จึงมีความมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งชดัเจนเป็น
ระบบและต่อเนื่อง   บริษัทสนบัสนนุและลงทนุด้านการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร มีการปรับตวัเพื่อให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่ส าคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทกัษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทศันคติของบคุลากรทุกระดบัให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั บริษัทได้มีการก าหนดกรอบแนวทางพฒันาทรัพยากรบคุคลทกุระดบั โดยการวางแผนและพฒันาอาชีพ (Career 
Planning & Development)  ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ สมัมนาทัง้ในและนอกสถานที่ รวมถึงการไปดงูานทัง้ในและ
นอกประเทศ เพื่อให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มที่ มุง่สูค่วามส าเร็จตามเปา้หมายขององค์กร 

 บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาพนกังานโดยผ่านการลงมือปฏิบตัิจริง มีพี่เลีย้งคอยให้ค าแนะน า โดยผ่าน
โปรแกรม On the Job Training ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นบัตัง้แต่วนัแรกที่เร่ิมปฏิบตัิงาน และฝึกให้พนกังานรุ่นพี่ดแูลสอน
งาน เป็นการใช้ระบบพ่ีเลีย้ง  ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนกังานรุ่นน้อง รวมทัง้การแบง่ปันความรู้โดยการแนะน า (Coaching) 
ให้แก่น้องนักศึกษาท่ีเข้ามาฝึกงานด้วย และในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อวัดระดับความรู้
ความสามารถประจ าต าแหนง่ เพื่อการปรับต าแหนง่ให้สงูขึน้และมีหน้าที่งานท่ีแตกตา่งไปจากเดิมและสร้างมลูคา่ให้แก่ตวั
บคุลากรสงูขึน้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั  

 

 

 

รายละเอียด ปี 2560 
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานทัง้หมด 1,068 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ 12  ชัว่โมง/คน 
จ านวนนกัศกึษาทีม่าฝึกงาน 6 คน 
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ผลประโยชนต์อบแทนกรรมการและผู้บรหิาร 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 วนัที่ 21 เมษายน 2560 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ส าหรับงวดปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการดงันี ้
 

(หนว่ย : บาท) 

ชื่อ – สกุล 

ปี 2559 ปี 2560 
คณะ 

กรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง
และ

นวตักรรม 

คณะ 
กรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง
และ

นวตักรรม 
1.  นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง 75,000 60,000 - 90,000 48,000 - 
2.  นายพลรชฏ เปียถนอม 60,000 50,000 10,000 72,000 40,000 10,000 
3.  นางเอมอร โชติยะปตุตะ 48,000 40,000 - 72,000 40,000 - 
4.  นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ - - - - - - 
5.  นายธีรนาท งามจิตรเจริญ - - - - - - 
6.  นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ - - - - - - 
7.  นางมณฑา ทสัฐาน - - - - - - 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/ คน/ ครัง้) 

ประธานกรรมการ 15,000 
กรรมการ 12,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 5,000 
กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 5,000 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารดงันี ้
 

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน และโบนสั 7 10.40 7 11.29 
คา่ตอบแทนอื่นๆ เช่น คา่ต าแหนง่และค่า
คอมมิชชัน่ เป็นต้น 

7 3.41 7 4.58 

รวม 7 13.81 7 15.87 
 

ค่าตอบแทนอื่น 
 

1) กองทุนประกันสังคม 
บริษัทสมทบกองทนุประกนัสงัคมให้แก่ผู้บริหารจ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้เทา่กบั 63,750 บาท   
 

2) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของ

เงินเดือน  โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 6 ราย รวม
ทัง้สิน้เท่ากบั 114,048 บาท  ทัง้นี ้บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 1 ราย ท่ีมีอายกุารท างานไม่ครบ 5 ปี ซึ่งยงัไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 
3) ประกันภยักลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ (GSE)  

บริษัทได้จดัให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าร่วมโครงการประกนัภยักลุม่ประกอบไปด้วย ประกนัชีวิตและ
ประกนัอบุตัิ โดยบริษัทจะจ่ายสวสัดิการสว่นนีใ้ห้หลงัจากพนกังานท่ีท างานครบ 2 ปี ขึน้ไป ซึง่ประกนัภยัดงักลา่ว
อยู่ในรูปแบบสะสมทรัพย์จนครบอาย ุ60 ปี โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการในปี 2559 จ านวน 5 ราย รวมทัง้สิน้
เทา่กบั 22,800 บาท และในปี 2560 จ านวน 5 ราย รวมทัง้สิน้เทา่กบั 24,560 บาท 

 
4) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

บริษัทได้จดัให้มีโครงการเกษียณอาย ุตามอตัราเงินเดือน เดือนสดุท้ายซึง่ให้ผลประโยชน์แก่พนกังานใน
รูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายทุี่จะได้รับตามกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้อง โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้อยูก่บั
ระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ โดยบริษัทประมาณ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายสุ าหรับผู้บริหารทกุรายในปี 2559 และในปี 2560 เท่ากบั 1.18 ล้านบาท และ 1.38 
ล้านบาท ตามล าดบั 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารดงันี ้
 

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน และโบนสั 7 10.40 7 11.29 
คา่ตอบแทนอื่นๆ เช่น คา่ต าแหนง่และค่า
คอมมิชชัน่ เป็นต้น 

7 3.41 7 4.58 

รวม 7 13.81 7 15.87 
 

ค่าตอบแทนอื่น 
 

1) กองทุนประกันสังคม 
บริษัทสมทบกองทนุประกนัสงัคมให้แก่ผู้บริหารจ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้เทา่กบั 63,750 บาท   
 

2) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของ

เงินเดือน  โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 6 ราย รวม
ทัง้สิน้เท่ากบั 114,048 บาท  ทัง้นี ้บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 1 ราย ท่ีมีอายกุารท างานไม่ครบ 5 ปี ซึ่งยงัไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 
3) ประกันภยักลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ (GSE)  

บริษัทได้จดัให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าร่วมโครงการประกนัภยักลุม่ประกอบไปด้วย ประกนัชีวิตและ
ประกนัอบุตัิ โดยบริษัทจะจ่ายสวสัดิการสว่นนีใ้ห้หลงัจากพนกังานท่ีท างานครบ 2 ปี ขึน้ไป ซึง่ประกนัภยัดงักลา่ว
อยู่ในรูปแบบสะสมทรัพย์จนครบอาย ุ60 ปี โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการในปี 2559 จ านวน 5 ราย รวมทัง้สิน้
เทา่กบั 22,800 บาท และในปี 2560 จ านวน 5 ราย รวมทัง้สิน้เทา่กบั 24,560 บาท 

 
4) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

บริษัทได้จดัให้มีโครงการเกษียณอาย ุตามอตัราเงินเดือน เดือนสดุท้ายซึง่ให้ผลประโยชน์แก่พนกังานใน
รูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายทุี่จะได้รับตามกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้อง โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้อยูก่บั
ระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ โดยบริษัทประมาณ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายสุ าหรับผู้บริหารทกุรายในปี 2559 และในปี 2560 เท่ากบั 1.18 ล้านบาท และ 1.38 
ล้านบาท ตามล าดบั 
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จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทน 
 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้ บริหาร) ทัง้สิน้จ านวน 88 คน  และจ านวน 90 คน 
ตามล าดบั บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานทัง้สิน้ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) 
จ านวน 22.83 ล้านบาท และจ านวน 22.52 ล้านบาท  ตามล าดบั  ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนสั และค่า
คอมมิชชัน่ เป็นต้น โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามฝ่าย ดงันี ้

 
 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
จ านวนค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 6 7 3.75 4.12 
ฝ่ายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 7 10 1.18 1.79 
ฝ่ายการจดัการ Supply 54 50 11.75 9.33 
ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ตา่งประเทศ 1 2 0.26 0.40 
ฝ่ายจดัการ Demand 15 12 4.07 4.30 
ฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 5 9 1.82 2.58 

รวม 88 90 22.83 22.52 
 

1) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2559 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจูงใจให้พนกังานท างานกบั
บริษัทในระยะยาว 

 
2) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559
จ านวน 2.76 ล้านบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 3.70 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2559 
จ านวน 0.63 ล้านบาท และของปี 2560 จ านวน 0.77 ล้านบาท 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
        -ไมม่ี- 
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นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงั

หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล  เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่งๆ ทัง้หมด  อยา่งไรก็ตาม   บริษัทอาจก าหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต ่ากว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้  โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน  การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท  ซึง่การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน  ฐานะการเงิน  สภาพคลอ่ง  การขยายธุรกิจ  ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต  
และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้
การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 
หรือยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้ด าเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ก าไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท และต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 
 

ข้อมลูการจา่ยเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปีของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นดงันี ้  
 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 14,060,000 150,860,000 70,004,000 

เงินปันผลประจ าปี  - 57,000,000 50,000,000 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.45 0.59 0.28 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ  20.49% 91.92% 91.14% 
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การก  ากบัดแูลกิจการ 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เนื่องจากการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ตามองค์ประกอบต่างๆ ท่ีได้ก าหนดขึน้นัน้ จะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้    
บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจที่ยึดมัน่ความถกูต้องและโปร่งใส  รวมทัง้เป็นการปลกูฝังให้พนกังานทัง้องค์กรมีความ
ตระหนัก   และมี จิตส านึ ก ในจ ริยธรรม ในการด า เนิ น ธุ ร กิ จซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึ งม าต รฐานการจัดการที่ ดี    
ท่ีเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนแก่บริษัทซึ่งเป็นสว่นส าคญัในการส่งเสริมกิจการของ
บริษัทให้มีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คงต่อไป ซึง่จะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้อง อีก
ทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี(Good Corporate 
Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบง่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่
มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วนั โดยจะระบุวนั เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในการประชุม
อยา่งครบถ้วน 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่
บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่และอิสระ 
4. ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไมต่ ่ากว่าร้อยละห้าสามารถน าเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า

ไมเ่กิน 90 วนั ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัทจะจดัท ารายงานประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
โดยภายหลงัจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และจัดส่ง
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นศึกษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ เว็บไซต์บริษัทและการลงข่าวสารในหนงัสอืพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่
จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ 
เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 

บริษัทตระหนกัถึงหน้าที่ในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม 
และมีนโยบายถือปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
การรับสว่นแบง่ก าไร การรับทราบข้อมลูขา่วสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและ
ทนัเวลา  โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และกรณีที่
ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถื อหุ้น
สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทัง้แนบ
รายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือและประวตัิของกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่นของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนัน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้
กรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะ
ด าเนินการประชมุเรียงตามวาระท่ีระบใุนหนงัสอืนดัประชมุ 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไร
ให้กับบริษัท ซึ่งสง่ผลต่อความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูแ่ขง่ คูค้่า เจ้าหนี ้ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
ที่ครอบคลมุถึงสทิธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีพงึได้รับอยา่งทัว่ถึง การจดัให้มีช่องทางส าหรับให้ผู้มสีว่นได้เสยี
สามารถสง่ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
   
ผู้ถอืหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทกัษะในการบริหารจัดการ อย่างสุด

ความสามารถในทกุกรณี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและ
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โดยภายหลงัจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และจัดส่ง
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นศึกษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ เว็บไซต์บริษัทและการลงข่าวสารในหนงัสอืพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่
จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ 
เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 

บริษัทตระหนกัถึงหน้าที่ในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม 
และมีนโยบายถือปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
การรับสว่นแบง่ก าไร การรับทราบข้อมลูขา่วสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและ
ทนัเวลา  โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และกรณีที่
ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถื อหุ้น
สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทัง้แนบ
รายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือและประวตัิของกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่นของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนัน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้
กรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะ
ด าเนินการประชมุเรียงตามวาระท่ีระบใุนหนงัสอืนดัประชมุ 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไร
ให้กับบริษัท ซึ่งสง่ผลต่อความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูแ่ขง่ คูค้่า เจ้าหนี ้ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
ที่ครอบคลมุถึงสทิธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีพงึได้รับอยา่งทัว่ถึง การจดัให้มีช่องทางส าหรับให้ผู้มสีว่นได้เสยี
สามารถสง่ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
   
ผู้ถอืหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทกัษะในการบริหารจัดการ อย่างสุด

ความสามารถในทกุกรณี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและ
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สม ่าเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพฒันาทกัษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ บริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน และสวสัดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกัน
สขุภาพ การประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น 

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคณุภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัดโดยให้ความส าคญัด้านความปลอดภยั
เป็นส าคญั 

คู่แข่ง : บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี รักษาบรรทดัฐาน
ของข้อพงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั และหลีกเลีย่งวิธีการไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 

คู่ ค้า : บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญา
ตอ่คูค้่าอย่างจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นทจุริตในการค้า
กบัคูค้่า 

เจ้าหนี ้ : บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด 
ในเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกัน 
และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพื่อบรรลปุระโยชน์ร่วมกนั 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

: บริษัทจะไม่ท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมอีกทัง้ยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดับ
อยา่งตอ่เนื่องและจริงจงั รวมทัง้ปฏิบตัิและควบคมุให้มกีารปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนว่ยงานก ากบัดแูล 

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
บริษัทได้จดัให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น โดยสามารถ
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคดิเห็นตอ่บริษัท โดยผา่นช่องทางดงันี ้
 
จดหมาย : เลขานกุารบริษัท / กรรมการผู้จดัการ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู9่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท์ : 02-816- 9315 ตอ่ 212 (เลขานกุารบริษัท)  
แฟ็กซ์ : 02-816-9315 #444 
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th 
อีเมล์ : tanida@ziga.co.th 
 

ส าหรับพนกังานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยผา่น
อีเมล์เลขานกุารบริษัท  
 
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  
 
ผู้มีสว่นได้เสยีที่มคีวามประสงค์จะติดตอ่กบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดย
ผา่น 
 
เลขานกุารบริษัท  

  คณุธนิดา เกรียงพานิช tanida@ziga.co.th 

 
ทัง้นีบ้ริษัท ก าหนดนโยบายในการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลบัของข้อมลูเก่ียวกบั
การแจ้งเบาะแส โดยบริษัท จะน าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข
ตอ่ไป 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นใน
ครัง้นี ้และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะท าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของ
บริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้ คณะกรรมการได้ด าเนินการตา่งๆ เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนี  ้

- รายงานประจ าปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัท ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนมี
ความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างของ
องค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทัง้การ
ปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการตา่งๆ เป็นต้น 
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ส าหรับพนกังานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยผา่น
อีเมล์เลขานกุารบริษัท  
 
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  
 
ผู้มีสว่นได้เสยีที่มคีวามประสงค์จะติดตอ่กบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดย
ผา่น 
 
เลขานกุารบริษัท  

  คณุธนิดา เกรียงพานิช tanida@ziga.co.th 

 
ทัง้นีบ้ริษัท ก าหนดนโยบายในการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลบัของข้อมลูเก่ียวกบั
การแจ้งเบาะแส โดยบริษัท จะน าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข
ตอ่ไป 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นใน
ครัง้นี ้และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะท าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของ
บริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้ คณะกรรมการได้ด าเนินการตา่งๆ เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนี  ้

- รายงานประจ าปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัท ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนมี
ความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างของ
องค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทัง้การ
ปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการตา่งๆ เป็นต้น 
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- เว็บไซต์ของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่

สะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้งา่ย มีความเทา่เทียมกนัในการรับทราบข้อมลู 
และน่าเช่ือถือ ดงันัน้คณะกรรมการจึงได้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี อาทิ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม นโยบายต่อต้านการทจุริต จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบ
การเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจากผู้สอบบญัชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขา่วส าคญัของบริษัท ซึง่สามารถดาวน์โหลดข้อมลูดงักลา่วได้  

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบั

ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก าหนดนโยบายทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริ ษัทและผู้ ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัใน
การก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้
คณะ   ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 7 ทา่น แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น และกรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 3 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของ
บริษัทดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนด
แนวทางและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1 ท่าน 
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได้ 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม บริษัทมีกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรมทัง้สิน้ 
3 ทา่น  เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ
ต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล
และการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด และเพื่อเป็น
การปอ้งกนัการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชดัเจนในอ านาจการด าเนินงาน
ของบริษัท(Authority Table) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้นเป็นส าคัญ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
งบประมาณของบริษัทและก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 
นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่าง

กันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ว่าผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อที่ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทรวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชี
ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ สอบบัญชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายงาน 
และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงได้มีการก าหนด

ขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ
ต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล
และการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด และเพื่อเป็น
การปอ้งกนัการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชดัเจนในอ านาจการด าเนินงาน
ของบริษัท(Authority Table) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้นเป็นส าคัญ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
งบประมาณของบริษัทและก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 
นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่าง

กันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อที่ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทรวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชี
ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ สอบบัญชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายงาน 
และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงได้มีการก าหนด

ขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
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สารสนเทศ และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงาน
ที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้โดยฝ่ายบริหาร   
และจัดการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงทัง้ที่มาจากภายในที่พบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ เป็นสาเหตุและมีการก าหนด
มาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึง
มอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเสีย่งนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่อง และรายงานความคบืหน้าตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมีการ
ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการ
ประชมุที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรับ

การรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนที่มากเกินควร และอยูใ่นระดบัที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยท่ีจะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารแตล่ะทา่น ประกอบกบัผลด าเนินการของบริษัท 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ที่

เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทซึง่รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุาร
บริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่   คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม และคณะกรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญั
ได้ดงันี ้

1. มีอ านาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

2. ก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ทบทวน
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

3. ควบคุมและก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ก าหนดคา่ตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน 

4. ก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการที่ เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญั กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้  ทัง้นี ้การมอบอ านาจ
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และนวัตกรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้า
มี)  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนมุตัิไว้แล้ว 

6. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนมุตัิ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  
ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น  การอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

8. แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อรับผิดชอบด าเนินการในด้านตา่งๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น 
ทะเบียนกรรมการ  หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
บคุคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ บริหารสงูสดุของ
ส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบญัชี
ในเร่ืองตา่งๆที่พบจากการตรวจสอบ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรของส านักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบวา่ด้วยการตรวจสอบภายใน
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7. อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบการควบคุมและขัน้ตอนการรายงานทางการเงิน
อยา่งเหมาะสม 

8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นส าคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
ภายใน 

9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

10. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตาม
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

11. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดท าบทรายงานและการวิ เคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

12. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

13. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
14. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบพฤติกรรมอนั

ควรสงสยัวา่ กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิด
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5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรของส านักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบวา่ด้วยการตรวจสอบภายใน
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7. อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มัน่ใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบการควบคมุและขัน้ตอนการรายงานทางการเงิน
อยา่งเหมาะสม 

8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นส าคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
ภายใน 

9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

10. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตาม
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

11. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดท าบทรายงานและการวิ เคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

12. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

13. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
14. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบพฤติกรรมอนั

ควรสงสยัวา่ กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิด
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ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ
ภายในเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งและนวตักรรมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรและสนบัสนุนส่งเสริม
นวตักรรมองค์กรเพื่อความยัง่ยืน 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรมให้ครอบคลมุถึงความเสีย่งต่างๆ ในการบริหารงาน 
เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่งและนวตักรรมตามความจ าเป็น 
4. ติดตามด าเนินการบริหาร ความเสี่ยงและนวตักรรม รวมทัง้วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและ

รายงานอยา่งเป็นระบบ 
5. รายงานความเสี่ยงและนวัตกรรม ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทกุไตรมาส 
6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ 
ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสัง่ และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหรือให้
ความเห็นชอบ 

3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคุม
ก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามนโยบายและ
เปา้หมายที่ก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และก ากบัดแูลให้การด าเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท  แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการใช้
จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือตามที่ได้รับการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรือการขอสนิเช่ือใดๆ
ของบริษัท แตล่ะรายการภายในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

8. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 
300 ล้านบาท แตไ่มเ่กินงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิก
จ้าง การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้ บริหาร ตัง้แต่ระดับผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ หรือเทียบเทา่ขึน้ไป ยกเว้นต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบ
อ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 

11. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตน หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนมุัติ รายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ  ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคุม
ก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามนโยบายและ
เปา้หมายที่ก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และก ากบัดแูลให้การด าเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท  แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการใช้
จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือตามที่ได้รับการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรือการขอสนิเช่ือใดๆ
ของบริษัท แตล่ะรายการภายในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

8. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 
300 ล้านบาท แตไ่มเ่กินงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิก
จ้าง การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้ บริหาร ตัง้แต่ระดับผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ หรือเทียบเทา่ขึน้ไป ยกเว้นต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบ
อ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 

11. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตน หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนมุัติ รายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ  ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้อ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารมีรายละเอียดดงันี ้

 

ระดับ ซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สิน 

ซือ้-ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็นปกติและเกี่ยวเน่ืองกับการค้าปกติ 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาก่อภาระผูกพัน

ทางการค้า 

ท าสัญญาเงนิกู้/เงนิค า้ประกัน
และภาระผูกพันทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท 
(มีมติไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง) 

ตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไป ตัง้แต ่150 ล้านบาทขึน้ไป ตัง้แต ่300 ล้านบาทขึน้ไป 

คณะกรรมการบริหาร 
- ตามงบประมาณ 
- นอกงบประมาณ 

 
ตัง้แต ่5 ล้านบาท – 100  ล้านบาท 

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

80 ล้านบาท – 150 ล้านบาท 
 

 
ตัง้แต ่5 ล้านบาท – 300 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- ตามงบประมาณ 
(อนมุตัิโดยคณะกรรมการ 
บริหาร) 
- นอกงบประมาณ* 

 
ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

 
 

ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 80 ล้านบาท  
ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

 
 

ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 
*หมายเหต ุ: 
1. กรณีที่มีการอนมุตัินอกงบประมาณเกินกวา่ 1 ล้านบาท จะต้องแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป เพื่อพิจารณาวา่ควรต้องมี
การปรับปรุงงบประมาณหรือไม่ 
2. กรณีที่เป็นรายการซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สินเดียวกนัแตแ่บ่งจา่ยช าระ ให้พิจารณาจากมลูคา่รวมของทรัพย์สินนัน้ 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
 

การคัดเลือกบุคคลท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทจะกระท าผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
เนื่องจากบริษัทยงัไมม่คีณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว จากนัน้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะท า
การคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
 

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการที่บริษัทนัน้ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีซึ่งบคุคลซึ่งได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง  
ชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถกูเลอืกเข้ามารับต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยงัเหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัท 
 
  ปี 2560 ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อท าการประเมิน
กรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรค
ตา่งๆ ในระหวา่งปีที่ผ่านมา โดยการประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ โดยใช้การประเมินว่าแตล่ะหวัข้อได้มีการ
ปฏิบตัิครบถ้วน ปฏิบตัิบางสว่นหรือยงัมิได้ปฏิบตัิ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อค าถามและเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกบัแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบผลการประเมินดงักลา่ว 
และน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาก าหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการมี
ประสทิธิภาพอยา่งเป็นรูปธรรม  
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(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีซึ่งบคุคลซึ่งได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง  
ชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถกูเลอืกเข้ามารับต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยงัเหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัท 
 
  ปี 2560 ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อท าการประเมิน
กรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรค
ตา่งๆ ในระหวา่งปีที่ผ่านมา โดยการประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ โดยใช้การประเมินว่าแตล่ะหวัข้อได้มีการ
ปฏิบติัครบถ้วน ปฏิบติับางสว่นหรือยงัมิได้ปฏิบตัิ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อค าถามและเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกบัแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบผลการประเมินดงักลา่ว 
และน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาก าหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการมี
ประสทิธิภาพอยา่งเป็นรูปธรรม  
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักับการเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
 
การอบรมของกรรมการ 
 

บริษัทมีกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
บริษัทสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการท าหน้าที่กรรมการ
อย่างต่อเน่ือง และสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งท าให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์
น ามาประยกุต์ใช้กบัธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนัน้ผู้บริหารระดับสงูของบริษัท  ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสมัมนา
ความรู้ในด้านตา่งๆ ที่มีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสมัมนาตา่งๆ เพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกบัหนว่ยงานตา่งๆ อีกด้วย 

 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท
ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด และ
ต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้

มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
 ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะรับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วน
ผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 
ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทที่คุณสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/ หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ี
ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกัน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนท่ีมีความรู้ความสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือ
ของงบการเงินได้ 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
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4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วน
ผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 
ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทที่คุณสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/ หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ี
ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกัน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนท่ีมีความรู้ความสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือ
ของงบการเงินได้ 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทจะลงทนุในบริษัทท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจการท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการสนบัสนนุกิจการของบริษัทอนัจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมาก
ขึน้หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทโดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท
ให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท 

ทัง้นีใ้นการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้ บริหารท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ 
เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักลา่ว ทัง้นี ้กรรมการ
ซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจะต้องท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือ
ด าเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมตัิในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทและเพื่อการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่ว น าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพื่อท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอ
ซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการโอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่วโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการ
ทางวินยัของบริษัท 

3. บริษัท ได้ด าเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง เข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 
246  และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298  แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

4. บริษัท ได้ด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา  275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดรายการ
เปลีย่นแปลง และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้บริษัท จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง ทราบเก่ียวกบัข้อก าหนดข้างต้น 
 

นักลงทุนสัมพนัธ์  
 

บริษัทได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับด้านนักลงทุนสมัพันธ์ในการ
สื่อสารและเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ให้กบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอื่นๆอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การ
จดัประชมุและแถลงขา่วตา่งๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูทาง เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 
 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู ่9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท์ : 02-816- 9315 ตอ่ 212 (เลขานกุารบริษัท)  
แฟ็กซ์ : 02-816-9315 #444 
เว็บไซต์ :  www.ziga.co.th 
 
ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 
คณุธนิดา เกรียงพานิช  
โทรศพัท์ : 02-816-9315 ตอ่ 212 
อีเมล์ : ir@ziga.co.th 

 
นอกจากต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณพนกังานแล้วคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิของนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ ดงันี ้
 
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 
1. เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุ อยา่งถกูต้อง เพียงพอและทนัเวลา 
2. รักษาความลบัของบริษัทและไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น 
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
สอบถามข้อมลูนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซือ่สตัย์ สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของการเทา่เทียมกนัไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ
บนอามิสสนิจ้างใดๆ ที่เป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชน์สว่นตนมากกวา่ประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่นได้
เสยีที่เก่ียวข้อง 
5. สร้างความเช่ือมัน่ สร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ทกุฝ่าย 
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และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดรายการ
เปลีย่นแปลง และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้บริษัท จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง ทราบเก่ียวกบัข้อก าหนดข้างต้น 
 

นักลงทุนสัมพนัธ์  
 

บริษัทได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับด้านนักลงทุนสมัพันธ์ในการ
สื่อสารและเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ให้กบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอื่นๆอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การ
จดัประชมุและแถลงขา่วตา่งๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูทาง เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 
 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู ่9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท์ : 02-816- 9315 ตอ่ 212 (เลขานกุารบริษัท)  
แฟ็กซ์ : 02-816-9315 #444 
เว็บไซต์ :  www.ziga.co.th 
 
ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 
คณุธนิดา เกรียงพานิช  
โทรศพัท์ : 02-816-9315 ตอ่ 212 
อีเมล์ : ir@ziga.co.th 

 
นอกจากต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณพนกังานแล้วคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิของนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ ดงันี ้
 
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 
1. เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุ อยา่งถกูต้อง เพียงพอและทนัเวลา 
2. รักษาความลบัของบริษัทและไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น 
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
สอบถามข้อมลูนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซือ่สตัย์ สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของการเทา่เทียมกนัไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ
บนอามิสสนิจ้างใดๆ ที่เป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชน์สว่นตนมากกวา่ประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่นได้
เสยีที่เก่ียวข้อง 
5. สร้างความเช่ือมัน่ สร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ทกุฝ่าย 
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6. ปฏิบตัิตามแนวทางการดแูลการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหุ้นท่ีบริษัทก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
7. ปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ 
8. หมัน่ศกึษาหาข้อมลูบริษัท และหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ  
 

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการแนะน าบริษัท การให้ข้อมลูผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้สมัภาษณ์
กบัสื่อมวลชนในช่วงที่มีขา่วสารที่มีความสมัพนัธ์และมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุสว่น และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องผา่นช่องทางตา่งๆอาทิเชน่ หนงัสอืพิมพ์ รายการวิทย ุ
การเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาตา่งๆ เป็นต้น 

 



71

6. ปฏิบตัิตามแนวทางการดแูลการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหุ้นท่ีบริษัทก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
7. ปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ 
8. หมัน่ศกึษาหาข้อมลูบริษัท และหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ  
 

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการแนะน าบริษัท การให้ข้อมลูผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้สมัภาษณ์
กบัสื่อมวลชนในช่วงที่มีขา่วสารที่มีความสมัพนัธ์และมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุสว่น และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องผา่นช่องทางตา่งๆอาทิเชน่ หนงัสอืพิมพ์ รายการวิทย ุ
การเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาตา่งๆ เป็นต้น 

 

 
 

การควบคมุภายในและบรหิารจดัการความเสี่ยง 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561  
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านตา่ง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและ
สภาพแวดล้อมการควบคมุ  2) การประเมินและบริหารความเสีย่ง  3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ซึ่งจดัท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานข้อสงัเกตและผลการติดตามของผู้สอบบญัชี
ในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบญัชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  
31 ธนัวาคม 2560   

 จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จดัให้มีการจัดการบริหารงานและ
ระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ  โดยผู้บริหารได้สนบัสนนุให้พนกังานในองค์กรตระหนกัถึงความส าคญัในการควบคุม
ภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะด าเนินการให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีค วามเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทัง้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทบรรลวุตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยบริษัทมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ได้ก าหนดระเบียบ 
ข้อบงัคบั นโยบาย ระดบัอ านาจการบริหารและระดบัการอนมุตัิรายการท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยการวา่จ้างหนว่ยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคมุภายใน  ซึง่จะรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบปฏิบตัิงานของกิจกรรมตา่งๆ ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายของ
บริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดแูลเร่ืองการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  โดย
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกล่าวน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
ส าหรับการควบคมุภายในหวัข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 
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นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน  

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  
ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
นางสาวบญุณี  กศุลโสภิต ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี จ ากดั  แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  
เน่ืองจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา  20 ปี   โดยผู้ปฏิบตัิงานหลกัได้เคยผ่านหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)  
อีกทัง้ยงัไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท  จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอข้อแนะน าให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและ 
เป็นกลาง  

ทัง้นี ้ การพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคดัเลือกและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่
ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเร่ือง
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
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นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน  

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  
ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
นางสาวบญุณี  กศุลโสภิต ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี จ ากดั  แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  
เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา  20 ปี   โดยผู้ปฏิบตัิงานหลกัได้เคยผ่านหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)  
อีกทัง้ยงัไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท  จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอข้อแนะน าให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและ 
เป็นกลาง  

ทัง้นี ้ การพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคดัเลือกและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่
ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเร่ือง
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

                                                                               

 
 

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 
 บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีสว่นรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม  ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการด าเนินธุรกิจในสงัคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
ยอ่มสามารถท าให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืนได้   

 

“เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวตักรรม” 
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 

 
 

พันธกิจ 
 
• ผลติสนิค้าเหลก็นวตักรรม เพื่อเพิ่มมลูคา่สนิค้า สร้างลกูค้าเฉพาะกลุม่(niche market)ด้วยเทคโนโลยีการป้องกนัสนิม

ที่เหมาะสมกบัการใช้งาน 
• ขบัเคลื่อนองค์กรด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรนวตักรรมที่มีการ

บริหารหว่งโซอ่ปุทาน ลดต้นทนุบริหาร 
• วิจยัพฒันาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าส าเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าและรองรับสงัคมผู้สงูวยั ลดการพึ่งพิง

แรงงาน 

 
SMART  SPIRIT  ENERGETIC      SHARING 

 
Smart-Work Smart   การท างานอยา่งชาญฉลาด หมายความวา่เราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุงการท างาน
ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการท างานที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยกุต์ เคร่ืองมือ เช่น IT เพื่อพฒันาขีด
ความสามารถ และเช่ือมตอ่องค์กร กบัโลกที่เปลีย่นแปลงเสมอ 
Spirit-Never give up ทศันคติในการก้าวผ่านอปุสรรคต่างๆ ต้องอาศยัจิตวิญญาณของนกัสู้  และทุกวิกฤตคือ
โอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถ
ปรับตวัได้เสมอด้วยทศันคติที่ดี 
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลกดังนัน้ เราต้องเตรียมพร้อม
เสมอด้วยพลงัที่พร้อมจะเปลีย่นแปลง 
Sharing-We can grow together เราแบง่ปันความรู้และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และท างานเป็นทีมเดียวกนั เพื่อ
บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อ การเติบโตอยา่งยัง่ยืนของ องค์กร สงัคม และโลกที่เราก าลงัอยูจ่ะเติบโตไปพร้อมกนัหากเรามีการแบง่ปัน 
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นโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคโดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ช่ือเสียงของบริษัท หรือขดัต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังานใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้อง และไม่สนบัสนนุสินค้าหรือ
การกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

2.การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิ
ตามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดนโยบาย ดงันี ้

• สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
• จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้

อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชั่น
ตา่งๆ 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่ง
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่สอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ผิดต่อ
กฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

จากนโยบายดงักล่าว บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม หากมีการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ที่นอกเหนือจากเงินตราโดยผลประโยชน์
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนัน้  บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั 
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3.การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทให้ความส าคญักบัสิทธิมนษุยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตวัตน ไม่สามารถ
แบ่งแยกส่วนได้และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อื่น
สง่เสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ สง่เสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้
แรงงานเด็ก และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
 
4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมโดยมีหลกัการท่ีส าคญั 2 ด้านดงันี ้

• บริษัทเน้นความรักความสามคัคีในหมู่พนักงาน อยูร่่วมกนัเหมือนญาติพี่น้อง ท างานอย่างสงบสขุใน
บรรยากาศการท างานที่เอือ้อ านวย และเปิดโอกาสให้พนกังานได้พฒันาศกัยภาพของตนเองและน า
ความรู้ความสามารถร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทัง้ต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและ
พฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

• บริษัท จัดให้มีผลตอบแทน สวสัดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบีย้ขยัน 
ประกันสงัคม เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชุดยูนิฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  งานเลีย้ง
สงัสรรค์ประจ าปี จัดการแข่งขนักีฬาภายใน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหต ุ
ตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลอืงานบวช/งานแตง่งาน/งานศพ 
 

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
 
บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยมีแนวนโยบายปฏิบตัิความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ดงันี  ้

• สง่มอบสินค้าและให้บริการที่มีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็น
ธรรม 

• ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้
ทราบเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการให้บริการ โดยไม่มีการกลา่วเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลกูค้า
เข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการนัน้ๆ 

• ติดต่อกับลกูค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบ
กระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนอง 

• รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 บริษัทให้ความส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพฒันาเทคโนโลยีที่
สะอาดและทนัสมยั เพื่อให้ทกุกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสงูสดุ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืนโดยใช้หลกั 
3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม(่Reuse/Recycle) และฟืน้ฟกูลบัสูส่ภาพเดิม (Replenish) 
และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้าง
อตุสาหกรรมสะอาดอยา่งแท้จริง 

การจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมหมายถึงความตระหนกัวา่ การประกอบกิจการได้
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัมากและน้อย ในเร่ืองใดหรือในสว่นใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้พฒันากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับ
ปกป้องและบูรณะฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมให้กลบัคืนมาได้ดงัเดิมในที่สดุเพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยืนให้กับกิจการเอง 
รวมทัง้สงัคม ชมุชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 
7.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 
 บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสงัคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ  สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ด้วย
การสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท าให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ตา่งๆ ของชมุชนโดยมีแนวนโยบายการด าเนินงาน ดงันี ้

1) มุ่งมัน่พฒันาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนควบคู่การดแูลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยัของชมุชน และให้ความช่วยเหลอืสงัคมด้วยความตัง้ใจ 

2) ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ชุมชนใกล้และ
ชมุชนรอบบริษัท รวมถึงชมุชนในพืน้ท่ีหา่งไกลท่ีสาธารณปูโภคเข้าไปไมถ่ึง 

นอกจากบริษัทจะมุ่งมัน่ให้ความส าคญัในการพฒันาการท างาน และด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมแล้ว ยงัได้ให้ความส าคญักบัสงัคม และสิง่แวดล้อมไม่ลดหยอ่น
ไปกวา่กนัโดย บริษัทมุง่ที่จะตอบแทนสงัคม ด้วยการท านบุ ารุงสภาพสงัคมไทยให้นา่อยูต่ลอดไป 
 
8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
 

บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  (Co-Creation) ในการพัฒนา
นวตักรรมที่สร้างความสมดลุระหว่างมลูคา่และคณุค่าตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยแบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

• นวตักรรมที่เป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมระดบับคุคล 
การพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบับคุคลให้ความส าคญักับการ

ปลกูจิตส านึกการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวตักรรมที่สามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจ  ใน
ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสงัคมด้วย อนัเป็นการพัฒนานวตักรรมอย่างมีความ

รับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกบริษัทการเปิดโอกาสให้พนักงานท าประโยชน์  หรือแสดงความ
เสยีสละให้สงัคม ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลีย่นทศันคติที่มีตอ่สิง่รอบตวัในทางที่
ดีขึน้ได้ ท าให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการท างาน  และมีความสามารถเช่ือมโยงเป้าหมายทาง
นวตักรรมของบริษัทเข้ากบัการแก้ปัญหาของลกูค้าและสงัคมได้อยา่งแท้จริง 

• นวตักรรมที่เป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมระดบักิจการ 
การสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบับริษัทนัน้  มุ่งเน้นการร่วม

พฒันานวตักรรมกับผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมให้ดีขึน้ เป็นการสร้างนวตักรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพฒันานวตักรรม
ภายในตามปกติ 

การพัฒนานวัตกรรมบริษัทมองว่าจะท าให้มีศักยภาพเพิ่มขึน้และ  สามารถสร้างสรรค์
นวตักรรมที่กิจการของบริษัทไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพงั แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการ
พฒันากบัผู้อื่นภายนอก เช่น การร่วมกบัคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทาน สร้างรูปแบบการท างานร่วมกนัใหมท่ี่มี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้หรือการพฒันาสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท เป็นต้น 

 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2560 การด าเนินการเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม มีดงันี ้
 
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทมีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตาม
กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้เป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่ง
หมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต 
โดยประกาศให้พนกังานในบริษัทได้รับทราบและน าไปปฏิบตัิ 
 
 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายการ
พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมี การเรียน รู้และเลื่ อนต าแหน่ ง  เพื่ อ
ความก้าวหน้าในการท างานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยในเดือน
ตุลาคม 2560 บริษัทมีการจัดการสอบวัดทักษะเพื่อวัดระดับ
ความรู้ประจ าต าแหน่งงาน แบ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปฏิบตัิ รวมถึงมีการจดัท า Workshop เพื่อฝึกฝนทกัษะและ
เพิ่มพนูศกัยภาพตามนโยบายที่ก าหนดขึน้ 
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6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 บริษัทให้ความส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพฒันาเทคโนโลยีที่
สะอาดและทนัสมยั เพื่อให้ทกุกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสงูสดุ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืนโดยใช้หลกั 
3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม(่Reuse/Recycle) และฟืน้ฟกูลบัสูส่ภาพเดิม (Replenish) 
และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้าง
อตุสาหกรรมสะอาดอยา่งแท้จริง 

การจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมหมายถึงความตระหนกัวา่ การประกอบกิจการได้
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัมากและน้อย ในเร่ืองใดหรือในสว่นใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้พฒันากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับ
ปกป้องและบูรณะฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมให้กลบัคืนมาได้ดงัเดิมในที่สดุเพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยืนให้กับกิจการเอง 
รวมทัง้สงัคม ชมุชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 
7.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 
 บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสงัคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ  สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ด้วย
การสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท าให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ตา่งๆ ของชมุชนโดยมีแนวนโยบายการด าเนินงาน ดงันี ้

1) มุ่งมัน่พฒันาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนควบคู่การดแูลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยัของชมุชน และให้ความช่วยเหลอืสงัคมด้วยความตัง้ใจ 

2) ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ชุมชนใกล้และ
ชมุชนรอบบริษัท รวมถึงชมุชนในพืน้ท่ีหา่งไกลท่ีสาธารณปูโภคเข้าไปไมถ่ึง 

นอกจากบริษัทจะมุ่งมัน่ให้ความส าคญัในการพฒันาการท างาน และด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมแล้ว ยงัได้ให้ความส าคญักบัสงัคม และสิง่แวดล้อมไม่ลดหยอ่น
ไปกวา่กนัโดย บริษัทมุง่ที่จะตอบแทนสงัคม ด้วยการท านบุ ารุงสภาพสงัคมไทยให้นา่อยูต่ลอดไป 
 
8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
 

บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  (Co-Creation) ในการพัฒนา
นวตักรรมที่สร้างความสมดลุระหว่างมลูคา่และคณุค่าตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยแบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

• นวตักรรมที่เป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมระดบับคุคล 
การพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบับคุคลให้ความส าคญักับการ

ปลกูจิตส านึกการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวตักรรมที่สามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจ  ใน
ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสงัคมด้วย อนัเป็นการพัฒนานวตักรรมอย่างมีความ

รับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกบริษัทการเปิดโอกาสให้พนักงานท าประโยชน์  หรือแสดงความ
เสยีสละให้สงัคม ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลีย่นทศันคติที่มีตอ่สิง่รอบตวัในทางที่
ดีขึน้ได้ ท าให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการท างาน  และมีความสามารถเช่ือมโยงเป้าหมายทาง
นวตักรรมของบริษัทเข้ากบัการแก้ปัญหาของลกูค้าและสงัคมได้อยา่งแท้จริง 

• นวตักรรมที่เป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมระดบักิจการ 
การสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบับริษัทนัน้  มุ่งเน้นการร่วม

พฒันานวตักรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมให้ดีขึน้ เป็นการสร้างนวตักรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพฒันานวตักรรม
ภายในตามปกติ 

การพัฒนานวัตกรรมบริษัทมองว่าจะท าให้มีศักยภาพเพิ่มขึน้และ  สามารถสร้างสรรค์
นวตักรรมที่กิจการของบริษัทไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพงั แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการ
พฒันากบัผู้อื่นภายนอก เช่น การร่วมกบัคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทาน สร้างรูปแบบการท างานร่วมกนัใหมท่ี่มี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้หรือการพฒันาสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท เป็นต้น 

 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2560 การด าเนินการเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม มีดงันี ้
 
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทมีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตาม
กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้เป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่ง
หมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต 
โดยประกาศให้พนกังานในบริษัทได้รับทราบและน าไปปฏิบตัิ 
 
 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายการ
พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมี การเรียน รู้และเลื่ อนต าแหน่ ง  เพื่ อ
ความก้าวหน้าในการท างานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยในเดือน
ตุลาคม 2560 บริษัทมีการจัดการสอบวัดทักษะเพื่อวัดระดับ
ความรู้ประจ าต าแหน่งงาน แบ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปฏิบตัิ รวมถึงมีการจดัท า Workshop เพื่อฝึกฝนทกัษะและ
เพิ่มพนูศกัยภาพตามนโยบายที่ก าหนดขึน้ 
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การมีสว่นร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม : บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ  คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จดัสมัมนาวิชาการเร่ือง “Systematic Innovation 
for Sustainable Neighborhood” ณ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง วิศวกรสถาปนิก กลุ่ม
ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง รวมถึงโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ตา่งๆ ให้เลง็เห็นความส าคญัของแรงงานและบคุลากรในองค์กร 
พร้อมน าระบบ IT มาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้มี
ประสทิธิภาพ เพื่อทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก 
 
คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติ 
บ ร ร ย า ย พิ เศ ษ  ที่  KMUTT Knowledge Exchange (KX) 
ภายใต้โครงการ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ ทางสถาปัตยกรรม และ
ระบบประกอบอาคาร เพื่อการอยูอ่าศยัอยา่งยัง่ยนื  งานสมัมนา 
“การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อสุขภาวะที่ดี ในการอยู่
อาศัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”Eco - Design for Healthy 
and Environmental - Friendly Living 
 
 
นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทได้มีการจดัโครงการประกวดนวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ภายในองค์กรภายใต้ ช่ือโครงการ 
“ZIGA INNO CHALLENGE” ครัง้ที่  2 ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นการประกวดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้พนกังานภายในองค์กรได้มีสว่นร่วมในการคิด วิเคราะห์ เพื่อพฒันาปรับปรุงตอ่ยอดสิง่ประดิษฐ์เดิมให้
มีประสิทธิภาพดีขึน้ไม่ว่าจะเป็น การลดต้นทุน ลดความผิดพลาด ลดขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็น และที่ส าคญัต้องสามารถน า
สิง่ประดิษฐ์ดงักลา่วมาใช้งานได้จริง 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( After Process ) 
 
 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 2560 
บริษัทมีการด าเนินการดงันี ้
 
• จดักิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ณ หาดนางร า อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม “ไอศกรีมเพื่อน้อง” แจกไอศกรีมให้กบัเด็กๆนกัเรียนโรงเรียนคลองนาเกลอืน้อย  
อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• จดักิจกรรม “อิ่มบญุอิ่มท้อง เทศกาลเจ” แจกอาหารเจฟรี 5 วนัให้กบัคนในชมุชนโดยรอบบริษัท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( After Process ) 
 
 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 2560 
บริษัทมีการด าเนินการดงันี ้
 
• จดักิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ณ หาดนางร า อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม “ไอศกรีมเพื่อน้อง” แจกไอศกรีมให้กบัเด็กๆนกัเรียนโรงเรียนคลองนาเกลอืน้อย  
อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• จดักิจกรรม “อิ่มบญุอิ่มท้อง เทศกาลเจ” แจกอาหารเจฟรี 5 วนัให้กบัคนในชมุชนโดยรอบบริษัท   
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
 
 บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริษัท เลง็เห็นความส าคญัของการตอ่ต้านการทจุริต โดยเนือ้หาทัว่ไปได้บรรจไุว้ในนโยบายการตอ่ต้านการ
ทจุริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจ
เก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต ภายใต้นโยบายเดียวกนั ซึ่งผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่
มุง่มัน่ตอ่ต้านการทจุริตและต้องถือปฏิบตัิ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี ้

 
นโยบายตอ่ต้านการทจุริต 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท กระท าการอนัใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ
เอกชน ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจ หรือติดตอ่ด้วย โดยจะปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเคร่งครัด 
 
แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต 

กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม ดงันี ้

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตนท า
หน้าที่รับผิดชอบทัง้โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ไมรั่บทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อื่น อนัเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้น

การปฏิบตัิหน้าที่ของตน ทัง้นีก้่อนการรับของที่ระลกึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตัิถกูต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่
มากและเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

1.2 ไมใ่ห้ทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั หรือของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจงูใจในการตดัสนิใจ หรือมี
ผลท าให้ผู้ รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบตัิทางการค้าเช่นเดียวกนักับคู่ค้ารายอื่นทัง้นีก้ารให้สิ่งของตาม
โอกาสหรือวาระตา่งๆ ต้องมีมลูคา่ไมม่ากจนเกินปกติวิสยั 

1.3 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ละเว้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

2. ในการจัดซือ้จัดจ้างต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

3. การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาทาง
ธุรกิจสามารถกระท าได้ แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 

4. ในการบริจาคเพื่อการกศุล ต้องปฏิบตัิดงันี ้
4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการ

บริจาคเพื่อการกศุล ต้องเป็น มลูนิธิ องค์กรสาธารณะกศุล วดั โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

หรือองค์กรเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  ที่มีใบรับรอง  หรือเช่ือถือได้  สามารถตรวจสอบได้   และ 
ด าเนินการผา่นขัน้ตอน ตามระเบียบของบริษัท 

4.2 การบริจาคเพื่อการกศุล ในนามสว่นตวัพงึกระท าได้ แต่ต้องไมเ่ก่ียวข้อง หรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้ว่า
เป็นการกระท าที่ทจุริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. ในการให้เงินสนบัสนนุ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพ่ือสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทเท่านัน้โดยเงิน
สนบัสนนุท่ีจ่ายไป ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดี และช่ือเสยีงของบริษัท ทัง้นีก้ารเบิกจ่าย
ต้องระบวุตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของ
บริษัท 

6. ไมก่ระท าการอนัใดที่เก่ียวข้องกบัการเมืองภายในบริษัท และไมใ่ช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อด าเนินการ
ดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทเป็นองค์กรที่ยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงไมม่ีแนวทางในการให้การช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใด ไมว่า่จะโดยทางตรง หรือทางอ้อม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ที่มีผลเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ทางตรง 
หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว  ควรแจ้งให้กรรมการผู้ จัดการ หรือ
เลขานกุารบริษัท ทราบทนัที หรือแจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่  ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต เพือ่ให้พนกังานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี  ้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

1. เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผู้จดัการ เลขานุการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้
กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง 

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท  และ คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
ได้ทราบ 

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลกัฐานที่มี มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถกูกล่าวหาได้
กระท าการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา  และให้สิทธิผู้ ถูกกล่าวหา
พิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับการ
กระท าอนัทจุริตตามที่ได้ถกูกลา่วหา 

4. หากผู้ถกูกลา่วหาได้กระท าการทจุริตจริง การทจุริตนัน้ถือวา่เป็นการกระท าผิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทได้ก าหนด
ไว้ และหากการกระท าทจุริตนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 
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หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  ที่มีใบรับรอง  หรือเช่ือถือได้  สามารถตรวจสอบได้   และ 
ด าเนินการผา่นขัน้ตอน ตามระเบียบของบริษัท 

4.2 การบริจาคเพื่อการกศุล ในนามสว่นตวัพงึกระท าได้ แต่ต้องไมเ่ก่ียวข้อง หรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้ว่า
เป็นการกระท าที่ทจุริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. ในการให้เงินสนบัสนนุ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทเท่านัน้โดยเงิน
สนบัสนนุท่ีจ่ายไป ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดี และช่ือเสยีงของบริษัท ทัง้นีก้ารเบิกจ่าย
ต้องระบวุตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของ
บริษัท 

6. ไมก่ระท าการอนัใดที่เก่ียวข้องกบัการเมืองภายในบริษัท และไมใ่ช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อด าเนินการ
ดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทเป็นองค์กรที่ยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงไมม่ีแนวทางในการให้การช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใด ไมว่า่จะโดยทางตรง หรือทางอ้อม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ที่มีผลเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ทางตรง 
หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว  ควรแจ้งให้กรรมการผู้ จัดการ หรือ
เลขานกุารบริษัท ทราบทนัที หรือแจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่  ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต เพื่อให้พนกังานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี  ้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผู้จดัการ เลขานุการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้
กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง 

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท  และ คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
ได้ทราบ 

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลกัฐานที่มี มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถกูกล่าวหาได้
กระท าการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา  และให้สิทธิผู้ ถูกกล่าวหา
พิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับการ
กระท าอนัทจุริตตามที่ได้ถกูกลา่วหา 

4. หากผู้ถกูกลา่วหาได้กระท าการทจุริตจริง การทจุริตนัน้ถือวา่เป็นการกระท าผิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทได้ก าหนด
ไว้ และหากการกระท าทจุริตนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 
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ทัง้นีโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท ค าตดัสินของกรรมการผู้จัดการถือเป็นอนัสิน้สดุ ในกรณีที่มีการ
ร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ  เลขานุการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเร่ือง หาข้อมูล และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา และก าหนดโทษ
ตามที่เห็นสมควร 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 

ภาพจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 โครงสร้างอตุสาหกรรมเหลก็แบ่งได้เป็น 3 ขัน้คือ อตุสาหกรรมเหลก็ขัน้ต้น ขัน้กลางและขัน้ปลาย  โดยสนิค้าของ
บริษัทอยูใ่นอตุสาหกรรมเหลก็ขัน้ปลาย  

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย เป็นขัน้ตอนการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง โดยผ่านกระบวนการ
ตา่งๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การหลอ่ หรือการตีขึน้รูป โดยผลติภณัฑ์ที่ได้จากขัน้ตอนนีจ้ะน าไปใช้เป็นวตัถดุิบให้แก่
อตุสาหกรรมเหลก็ตอ่เนื่องตา่งๆ   

อตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยสว่นใหญ่ อยูใ่นอตุสาหกรรมเหลก็ขัน้ปลาย รวมทัง้ธุรกิจของบริษัท ซึง่ผลติภณัฑ์
เหลก็จากขัน้ตอนนีส้ามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
▪ อตุสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณ เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกระบวนการผลติ 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด 
▪ อตุสาหกรรมเหลก็ทรงแบน (Flat product) แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ 

1) ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Sheet) เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตถงัแก๊ส ถงัเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์ 
ทอ่เหลก็กล้า และชิน้สว่นยานยนต์  เป็นต้น    

2) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Sheet) เป็นวตัถดุิบส าคญัของอตุสาหกรรมต่อเนื่องจ านวนมาก เช่น ยานยนต์ 
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                       ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหลก็ไทย สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 

จากข้อมูลศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่าความ
ต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ14  ซึ่งเป็นผลมาจากในช่วงที่ผ่านมาปริมาณเหล็กใน
ประเทศยงัล้นตลาดอยูจ่ านวนมาก ในขณะท่ีบทลงโทษหรือการก าหนดมาตรการปกปอ้งยงัไมเ่ข้มแข็งเหมือนประเทศอื่น  

 
ภาวะอุตสาหกรรมท่อเหล็ก 

 จากข้อมูลของสมาคมผู้ ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น พบว่าในปัจจุบันมีผู้ ประกอบการท่อเหล็ก
ภายในประเทศอยูท่ัง้หมดประมาณ 59 ราย ซึง่มีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 904.80 พนัตนั มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิต
ในช่วงปี 2556 - 2560 อยู่ที่ร้อยละ 67-79 ความต้องการใช้เหล็กในไทยช่วงปี 2560-2562 มีแนวโน้มขยายตวั โดยเฉพาะ
เหล็กทรงยาวที่มกัใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกบักิจกรรมการก่อสร้างที่มีทิศทางเติบโตจากการเร่งลงทุนโครงสร้าง
พืน้ฐาน สว่นความต้องการใช้เหลก็ทรงแบนนา่จะเพิ่มขึน้เลก็น้อย ตามทิศทางของภาคอตุสาหกรรมที่จะทยอยฟืน้ตวั สว่น
ด้านการผลิต เนื่องจากผู้ ผลิตต้องเผชิญแรงกดดันจากการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่เหล็ก  ราคาถูกที่น าเข้าจาก
ตา่งประเทศและเหลก็ที่นกัลงทนุตา่งชาตเิข้ามาตัง้โรงงานในไทย ประกอบกบัยงัมีปัญหาอปุทานสว่นเกิน ท าให้โอกาสการ
ผลติ เหลก็ขยายตวัในกรอบจ ากดั   

ที่มา: Krungsri Research 
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ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 

เหล็กร้อยสายไฟ  

 ท่อเหล็กร้อยสายไฟมกัใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคาร รถไฟฟ้า สนามบิน ห้างสรรพสินค้า 
เป็นต้น ดงันัน้การเติบโตของทอ่เหลก็ร้อยสายไฟมกัจะอิงกบัการเติบโตของงานก่อสร้าง ซึง่หลกัๆแล้วแนวโน้มงานก่อสร้าง
เป็นดงันี ้

งานของภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีการลงทนุแผนงานโครงการส าคญัตา่งๆ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยงานที่มีการใช้
ทอ่เหลก็ร้อยสายไฟท่ีส าคญัๆคือ 

1) โครงการความร่วมมือก่อสร้างรถไฟ ไทย–จีน โดยการด าเนินงานแบง่เป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1: ด าเนินงานก่อสร้างแบง่เป็น 2  ช่วง 

ช่วงกรุงเทพ-แก่งคอย (ระยะทาง 133 กิโลเมตร) 
ช่วงที่แก่งคอย-โคราช (ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร) 

 ระยะที่ 2: โคราช-หนองคาย (ระยะทาง 355 กิโลเมตร) 
ระยะที่ 3: แก่งคอย-มาบตาพดุ (ระยะทาง 246.50 กิโลเมตร) 
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2) โครงการความร่วมมือก่อสร้างรถไฟ ไทย–ญ่ีปุ่ น โครงการแบง่เป็น 3 ช่วง 
1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่ระยะทาง 672 กม.  
 ระยะที1่: เส้นทางกรุงเทพฯ-พษิณโุลก ระยะทาง 380 km.  
 ระยะที ่2: เส้นทางพษิณโุลก-เชียงใหม ่ระยะทาง 292 km.  
2. กาญจนบรีุ-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ ระยะทาง 496 กม.  
3. ฉะเชิงเทรา - แหลมฉบงั ระยะทาง 78 กม. 
 

 
 

3) โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) 
ครอบคลมุพืน้ท่ีน าร่อง 3 จงัหวดั ชลบรีุ ระยอง และ ฉะเชิงเทรา 
 

 
จากข้อมูลของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ การเติบโตของ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์ดี 
ของเศรษฐกิจโลกยงัเป็นปัจจัยสนบัสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเนื่อง (2) แรงขบัเคลื่อนจากการลงทนุภาครัฐที่มีแนวโน้ม 
เร่งตัวขึน้ (3) การปรับตวัดีขึน้ของการลงทุนภาคเอกชน (4) สาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจาก 
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ปีก่อน และ (5) การปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่มาตรการดแูล
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้คาดวา่มลูคา่การสง่ออกสนิค้าจะขยายตัวร้อยละ 
5.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 8.1 ของ GDP 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

 
อสังหาริมทรัพย์ 

 จากข้อมลูของศนูย์วิจยักรุงศรี ในปี 2661-2562 ตลาดที่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีทิศทางที่ดีขึน้
เป็นล าดับ ตามการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจและปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ ตลาดที่อยู่อาศยัจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองสว่นแบ่ง
ตลาดในโครงการใหม่มากขึน้กวา่ 80% ของทัง้จ านวนยนูิตและมลูคา่ (จากเดิมประมาณ 50%-60%) โดยคาดวา่จะมีการ
ร่วมเป็นพนัธมิตรกนัมากขึน้ระหวา่งรายใหญ่ในธุรกิจเดิมด้วยกนั และผู้ประกอบการรายใหมจ่ากธุรกิจอื่นที่มีเงินลงทนุสงู
หรือเป็นเจ้าของที่ดินในท าเลที่มีศกัยภาพ รวมทัง้คาดวา่จะมีกลุม่ทนุต่างชาติสนใจเข้ามาลงทนุธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ใน
ไทยเพิ่มขึน้ เช่น จีน สิงคโปร์ โดยเฉพาะญ่ีปุ่ นสนใจเข้ามาลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ศกัยภาพระดบักลาง-ใหญ่ของไทยซึ่งปัจจบุนัมีอยู่หลายราย โดยญ่ีปุ่ นจะเข้ามาเสริมในเร่ืองเงินลงทนุและเทคโนโลยี และ
ใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดสูอ่าเซียนหลงัเปิด AEC เป็นต้น จึงคาดว่าตลาดที่อยู่อาศยัจากนีต้่อไปจะมีการแข่งขนัรุนแรง
ขึน้ 

 

             

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จ านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 น่าจะอยู่ที่ 
100,00 -108,000 หน่วย ขยายตวัร้อยละ 0-2 จากปี 2560 ส าหรับกลยทุธ์ของผู้ประกอบการในปี 2561 น่าจะยงัเป็นการ
ลงทุนพฒันาโครงการที่อยูอ่าศยัตามพืน้ที่เส้นทางขนสง่มวลชน โดยความคืบหน้าของการขยายเส้นทางโครงการขนส่ง
มวลชน อยา่งสว่นตอ่ขยายสถานีรถไฟฟา้ เป็นการเปิดพืน้ท่ีใหม่ๆ  ให้ผู้ประกอบการสามารถพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 

ที่มา: ศนูย์วิจยักรุงศรี ศนูย์วิจยักสิกร 
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ห้างสรรพสินค้า 

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัโดยได้รับผลกระทบจากการสง่ออกที่ลดลงและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่ลดลง
ซึง่ท าให้ผู้บริโภคมีความระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้  สง่ผลให้การแข่งขนัในตลาดค้าปลกีนัน้มีมากขึน้  อยา่งไรก็ตาม
ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่นัน้ยงัมีโอกาสที่จะเติบโตขึน้อีกมาก เนื่องจากการค้าปลีกรูปแบบเดิมยงัคงครองสว่นแบ่งตลาดอยู่
อีกคร่ึงหนึ่ง จึงยงัเป็นโอกาสที่จะขยายสาขาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคในส่วนที่ยงัเหลืออยู่ในกลุ่มร้านค้าปลีกรูป
แบบเดิมได้ จากการส ารวจของบริษัท เนลสนั(ประเทศไทย) จ ากดั ในปี 2560 พบวา่ จ านวนสาขาของร้านค้าปลกีเจ้าใหญ่
ในตลาดมีดงันี ้ 

สยามแมคโคร สาขา เทสโก้ โลตสั สาขา บิ๊กซ ี สาขา 
- แมคโคร 91 - เทสโก้ โลตสั ตลาด 176 - มินิบิ๊กซี 585 
- แม็คโคร ฟู๊ ดเซอร์วิส 28 - เทสโก้ โลตสั 112 - บิ๊กซี 104 
- สยามโฟร์เซน่ 7 - เทสโก้  โลตัส  ดี พ า ร์ท

เม้นสโตร์ 
38 - บิ๊กซี มาร์เก็ต 31 

  - เทสโก้ โลตสั เอ็กซ์ตร้า 11 - บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 16 
    - เทสโก้ โลตสั เอ็กซ์เพรส 225 - บิ๊กซี จมัโบ้ 3 

ท่ีมา:  บริษัท เนลสนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ภาวะการแข่งขัน 
 ในปี 2560 ปริมาณการจ าหน่ายท่อเหล็กทัง้ประเทศประมาณ 904,800 ตนั ส่วนยอดขายของบริษัทประมาณ 
29,818 ตนั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 3.30 อย่างไรก็ดี ปริมาณการขายท่อเหล็ก 391,320  ตนั นัน้ประกอบด้วยท่อ
หลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นท่อเหล็กด า ทัง้นี จ้ากข้อมูลของศูนย์วิจัยเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย พบว่า
ผู้ประกอบการในธุรกิจท่อเหล็กมีจ านวนประมาณ 59 ราย ส าหรับผู้ประกอบการที่มีการจ าหน่ายท่อเหล็กชุบสงักะสีมี
จ านวน 13 ราย แต่ไม่มีบริษัทใดที่จ าหน่ายสินค้าหลกัเป็นท่อเหล็กแบบ Pre-zinc ซึ่งท าการตลาดตราสินค้าให้เป็นที่รู้จกั
เช่นเดียวกบับริษัท  
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างตราสินค้า 
 

เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของบริษัทกบัสินค้าของคู่แข่ง บริษัทจึงมีการสร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภค
จดจ า โดยบริษัทมิได้มุง่เน้นการโฆษณาสนิค้าแตมุ่ง่เน้นท่ีการสร้างสนิค้าที่มีความแตกตา่งและรักษาคณุภาพของสนิค้าให้
มีความสม ่าเสมอ โดยมีการวางภาพลกัษณ์ของสินค้าไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าทดแทนส าหรับการใช้งานโครงสร้าง
ทัว่ไปด้วยสโลแกน “ท่อเหล็กซิก้า ทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ”  สว่นท่อร้อยสายไฟยี่ห้อไดวา่ บริษัทมุ่งเน้นด้านความ
ปลอดภยัด้วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภยัเลอืกใช้ไดวา่”  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการสร้างเว็บไซต์ คือ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสมัพันธ์
สนิค้าของบริษัท อีกด้วย 

 
การรักษาคุณภาพของสนิค้าและบริการ 
 

บริษัทมุง่เน้นให้ความส าคญักบัคณุภาพของสนิค้าและบริการ บริษัทจึงมีการควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการ
ตัง้แตก่ารเลอืกวตัถดุิบจากผู้ผลติที่มีคณุภาพ ควบคมุการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคมุคณุภาพซึง่
ตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าทัง้ระหวา่งกระบวนการผลติและเมื่อผลติเสร็จ โดยสนิค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตา่งๆดงันี ้
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มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสินค้า หน่วยงานที่รับรอง/ทดสอบ 
มอก.770 – 2533 ทอ่เหลก็กล้าเคลอืบสงักะสสี าหรับใช้ร้อยสายไฟฟา้  

(ทอ่ DAIWA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

UL 797 Electrical Metallic tubing (ทอ่ DAIWA) Underwriters Laboratories (UL) 
UL 1242 Intermediate Ferrous Metal Conduit – Steel (ทอ่DAIWA) Underwriters Laboratories (UL) 
UL 6 Rigid Ferrous  Metal Conduit (ทอ่DAIWA) Underwriters Laboratories (UL) 
มอก.50 - 2548 เหลก็แผน่รีดเย็นเคลอืบสงักะสโีดยกรรมวิธีจุม่ร้อน (วตัถดุิบ

ของทอ่ DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 276 - 2532 ทอ่เหลก็กล้า ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 277 - 2532 ทอ่เหลก็กล้าอาบสงักะส ี ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

  
มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็นมาตรฐานขององค์กรอิสระที่จดัท ามาตรฐานและรับรองความ

ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ มาตรฐานนีไ้ด้รับการยอมรับในระดบัสากลจึงท าให้ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับรองได้รับการเช่ือถือทัง้ใน
และตา่งประเทศซึง่ในประเทศไทยมีผู้ผลติทอ่เหลก็ร้อยสายไฟเพียงไมก่ี่รายที่ได้รับมาตรฐานนี ้ 

นอกจากนีบ้ริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AJA ซึ่ง
รับรองระบบงาน “เหลก็โครงสร้างรูปพรรณอาบสงักะสี, ทอ่เหล็กกล้าเคลอืบสงักะสสี าหรับใช้ร้อยสายไฟและเหลก็แผน่รีด
เย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (ทัง้แบบแผ่นและม้วน) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อให้มีระบบการท างานที่มี
คณุภาพ อนัจะท าให้สามารถรักษาคณุภาพของสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง การให้ความส าคญักบัการควบคมุคณุภาพเช่นนี ้
ท าให้ลกูค้าสามารถมัน่ใจได้วา่จะได้รับสนิค้าที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

บริษัทให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาดั่งเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วย
นวตักรรม” ภายใต้แนวคิดที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการท างานจะต้องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, 
Cheaper, Faster”) ด้วยเช่ือว่านวตักรรมสามารถสง่เสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยัง่ยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business 
development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางท าธุรกิจใหม่หรือช่องทางการขายใหม่ๆ แล้วจึงน าผลการศึกษานัน้มาพฒันา
สนิค้าภายในบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  

ความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสิง่ใหม่ๆ เห็นได้ตัง้แตก่ารทดลองผลติทอ่โครงสร้าง ด้วยวตัถดุิบที่เป็นเหลก็ชบุสงักะสแีบบ
Pre-zinc เพื่อน าไปใช้ทดแทนท่อเหล็กด าชุบสังกะสี  และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่
หลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการพฒันาสินค้าใหมด้่วยการตอ่ยอดสนิค้าของบริษัทให้มีการใช้งานท่ีหลากหลายมาก
ขึน้ เช่น การสร้างร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์  เป็นต้น  
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การรักษาความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
 
 บริษัทประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเหลก็มานานกว่า 18 ปี จึงมีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของลกูค้า
เป็นอย่างดี ลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่น าสินค้าไปจ าหน่ายต่อไปยงัร้านค้าปลีกหรือผู้ ใช้งาน ดงันัน้การ
ร่วมมือกนัจะได้รับประโยชน์ทัง้สองฝ่าย คือ ฝ่ายบริษัทได้รับข้อมลูความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อน ามาพฒันาสนิค้า สว่น
ทางลกูค้าจะได้รับสนิค้าที่ตรงความต้องการของผู้ ใช้งาน ลกูค้าจึงสามารถจ าหนา่ยสนิค้าได้ การร่วมมือเช่นนีท้ าให้บริษัท
และลกูค้าสามารถโตร่วมกนัได้อย่างยัง่ยืน บริษัทจึงมีการสื่อสารกับลกูค้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งกนั  
 นอกจากนี ้บริษัทยงัเน้นการบริการท่ีดีเพื่อให้ลกูค้าพงึพอใจ โดยการแจ้งสินค้าที่สามารถจดัสง่ได้อย่างถกูต้อง
เพื่อให้ลกูค้าสามารถวางแผนการน าไปจ าหน่ายต่อได้ มีการให้ข้อมลูสินค้าที่ถกูต้อง มีการให้ความรู้เร่ืองการใช้งานของ
สนิค้าชนิดต่างๆ เพื่อให้ลกูค้ามัน่ใจในการด าเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษัท บริษัทจึงไม่เน้นการจ าหน่ายสนิค้าไปยงัผู้ ใช้งาน
โดยตรงเพื่อเป็นการไมป่ระกอบกิจการแขง่ขนักบัลกูค้าของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัรักษาคณุภาพของสนิค้าเสมอ มีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา และสง่สินค้าตามเวลาที่ได้แจ้งกับลกูค้าไว้ ท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ในการท า
ธุรกิจกบับริษัท 
 
การมีระบบจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 

ความต้องการของลกูค้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ซึ่งเป็นลกูค้า
ของบริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าต่อทัว่ประเทศ แต่ละพืน้ที่อาจมีความต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันดงันัน้ความต้องการ
สนิค้าจึงมีความหลากหลาย บริษัทจึงต้องมีระบบการจดัการท่ีดใีนการวางแผนตัง้แตก่ารสัง่วตัถดุิบไปจนถึงการผลติสนิค้า 
บริษัทได้พฒันาระบบการจดัการแบบหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain management) ด้วยระบบ ERP โดยบริษัทจะรวบรวม
ข้อมลูความต้องการสนิค้าของลกูค้าแล้วน ามาเข้าระบบ ERP ซึง่ระบบจะแสดงข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การวางแผนการผลติ เช่น 
ความต้องการของแตล่ะชนิดของผลติภณัฑ์ วตัถดุิบที่จ าเป็นต้องใช้  เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการผลติและ
สัง่วตัถุดิบเพื่อท าการผลิต ท าให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลดการเกิด
วตัถดุิบหรือสนิค้าส าเร็จรูปคงค้างอีกด้วย 
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โครงสรา้งรายได ้

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบง่ตามลกัษณะผลติภณัฑ์ มีดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ รายได้จากการขายอ่ืน เชน่ ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์ ทอ่เกรดรอง เป็นต้น 
 

 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด  ำเนนิงำนของฝำ่ยจดักำร 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
งบก ำไรขำดทุน 

รำยได้รวม 

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 941.7 ล้านบาท และ 909.9 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
อตัราการเติบโตลดลงของรายได้รวมร้อยละ 3.4 โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได้ ดงันี ้
 

อตัราเปลีย่นแปลง

2559 2560 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)
รายได้จากการขาย 919.8 882.2 -4.1% เน่ืองจากปริมาณการขายลดลง ความต้องการใช้

เหลก็ในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจถดถอย

รายได้อ่ืน 21.9 27.7 26.6% เน่ืองจากมีการบริหารจัดการตดิตามความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่นของมูลคา่เงินท าให้
บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพ่ิมขึน้จากปี
ก่อน

รวมรายได้ 941.7 909.9 -3.4% ภาพรวมการเตบิโตของรายได้ลดลงร้อยละ 3.4

รายได้รวม (ล้านบาท)
รายการ หมายเหตุ

 

ต้นทุนขำย 

บริษัทมีต้นทุนขาย ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 588.9 ล้านบาท และ 679.6 ล้านบาท ตามล าดบั และคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 62.5 และร้อยละ 74.7 ของรายได้รวม ในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั โดยสดัสว่นต้นทนุดงักลา่ว
เพ่ิมสูงขึน้ สาเหตุหลกัเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหล็กม้วนเฉลี่ย ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ในช่วงปลาย  
ปี 2559  
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ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด  ำเนนิงำนของฝำ่ยจดักำร 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
งบก ำไรขำดทุน 

รำยได้รวม 

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 941.7 ล้านบาท และ 909.9 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
อตัราการเติบโตลดลงของรายได้รวมร้อยละ 3.4 โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได้ ดงันี ้
 

อตัราเปลีย่นแปลง

2559 2560 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)
รายได้จากการขาย 919.8 882.2 -4.1% เน่ืองจากปริมาณการขายลดลง ความต้องการใช้

เหลก็ในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจถดถอย

รายได้อ่ืน 21.9 27.7 26.6% เน่ืองจากมีการบริหารจัดการตดิตามความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่นของมูลคา่เงินท าให้
บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพ่ิมขึน้จากปี
ก่อน

รวมรายได้ 941.7 909.9 -3.4% ภาพรวมการเตบิโตของรายได้ลดลงร้อยละ 3.4

รายได้รวม (ล้านบาท)
รายการ หมายเหตุ

 

ต้นทุนขำย 

บริษัทมีต้นทุนขาย ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 588.9 ล้านบาท และ 679.6 ล้านบาท ตามล าดบั และคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 62.5 และร้อยละ 74.7 ของรายได้รวม ในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั โดยสดัสว่นต้นทนุดงักลา่ว
เพิ่มสูงขึน้ สาเหตุหลกัเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหล็กม้วนเฉลี่ย ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้ตัง้แต่ในช่วงปลาย  
ปี 2559  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร  

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 58.9 ล้านบาท และ 60.8 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 6.3 และร้อยละ 6.7 
ตามล าดบั โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

2559 2560

คา่ใช้จ่ายในการขาย 12.8 15.9 24.6% สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน
ขายทีเ่พ่ิมขึน้ เน่ืองจากในอดตีทีผ่า่นมา บริษัทฯ
มีการรับพนกังานทีจ่บการศกึษาในระดบัต า่กวา่
ปริญญาตรีปะปนกบัระดบัปริญญาตรี ในขณะที่
ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายรับพนกังานใหม่ต้อง
จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเทา่นัน้

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 46.1 44.9 -2.6% ไม่มีคา่ใช้จ่ายใดทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเป็น
สาระส าคญั

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

58.9 60.8 3.3%  

คา่ใช้จ่ายในการขาย

รายการ หมายเหตุและบริหาร (ล้านบาท) อตัราเปลีย่นแปลง 
เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

 

 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีต้นทนุทางการเป็นจ านวนเงินใกล้เคียงกนั โดยมีต้นทนุทางการเงินเป็นจ านวน 
11.3 ล้านบาท และ 11.4 ล้านบาท ตามล าดบั ต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทรัสต์รีซีท
(Trust Receipt) จากการซือ้วตัถดุิบ 

 
ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 226.1 ล้านบาท และ 131.7 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราก าไร
สทุธิของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 24.0 และร้อยละ 14.5 ของรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั สาเหตจุากต้นทนุ
วตัถดุิบสงูขึน้ และก าไรขัน้ต้นลดลง 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 626.4 ล้านบาท และ 1,282.0 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ สินทรัพย์หมนุเวียน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์
หมนุเวียน ประมาณร้อยละ 80.1 ของสนิทรัพย์รวม และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนร้อยละ 19.9 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 402.3            64.2              1,026.5          80.1              

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 224.1            35.8              255.5            19.9              

สนิทรัพย์รวม 626.4            100.0            1,282.0          100.0            

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

 
 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน  

บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 402.3 ล้านบาท และ 1,026.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.2 และร้อยละ 80.1 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยบริษัทมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 216.6 ล้านบาท และ 501.8 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.6 และร้อยละ 39.1 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดับ และ
รองลงมาคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 109.4 ล้านบาท และ 394.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 
และร้อยละ 30.7 ต่อสินทรัพย์รวม ตามล าดบั สินทรัพย์หมนุเวียน  ท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ จากสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึน้จ านวน
เงิน 285.2 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 

 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม 224.1 ล้านบาท และ 255.5 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 35.8  และร้อยละ 19.9 ตามล าดบั มีรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ส าคญั คือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.9 และร้อยละ 15.7 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งสว่นใหญ่ลดลงจาก ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน
เงินสทุธิ 11.5 ล้านบาท จากการซือ้ทรัพย์สนิเพิ่ม/รับโอน 27.1 ล้านบาท และลดลงจากคา่เสือ่มราคา 38.6 ล้านบาท   
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ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีส้นิหมุนเวยีน 248.1 79.7 460.9 92.2

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 63.0 20.3 38.8 7.8

หนีส้นิรวม 311.1 100.0 499.7 100.0

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560

หนีส้นิ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 311.1 ล้านบาท และ 499.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียน ประมาณร้อยละ 92.2 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไม่
หมนุเวียนร้อยละ 7.8 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 

  

  

   

 

 
 

1. หนีส้ินหมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนรวม จ านวน 248.1 ล้านบาท และ 460.9 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 79.7 และร้อยละ 92.2 ของหนีส้ินรวม หนีส้ินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 มาจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท เนื่องจากการซื อ้วตัถุดิบเหล็กม้วนเพิ่มขึน้  รองลงมาคือเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่น  เนื่องมาจากการท่ีบริษัทรับรู้มลูคา่สนิค้าระหวา่งทางซึ่งยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเงินเป็นเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึน้  

 
2. หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนจ านวน 63.0 ล้านบาท และ 38.8 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.3  และร้อยละ 7.8 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั โดยหนีส้ินไมห่มนุเวียนสว่นใหญ่ คือ เงินกู้ ระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน ซึ่งบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 
43.2 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13.9 และร้อยละ 4.9 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 
ซึง่สาเหตทุี่บริษัทมีเงินกู้ ระยะยาวลดลง ในปี 2560 นัน้มาจากการทยอยช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
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ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีส้นิหมุนเวยีน 248.1 79.7 460.9 92.2

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 63.0 20.3 38.8 7.8

หนีส้นิรวม 311.1 100.0 499.7 100.0

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560

หนีส้นิ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 311.1 ล้านบาท และ 499.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียน ประมาณร้อยละ 92.2 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไม่
หมนุเวียนร้อยละ 7.8 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 

  

  

   

 

 
 

1. หนีส้ินหมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนรวม จ านวน 248.1 ล้านบาท และ 460.9 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 79.7 และร้อยละ 92.2 ของหนีส้ินรวม หนีส้ินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 มาจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท เนื่องจากการซื อ้วตัถุดิบเหล็กม้วนเพิ่มขึน้  รองลงมาคือเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่น  เนื่องมาจากการท่ีบริษัทรับรู้มลูคา่สนิค้าระหวา่งทางซึ่งยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเงินเป็นเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึน้  

 
2. หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนจ านวน 63.0 ล้านบาท และ 38.8 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.3  และร้อยละ 7.8 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั โดยหนีส้ินไมห่มนุเวียนสว่นใหญ่ คือ เงินกู้ ระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน ซึ่งบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 
43.2 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13.9 และร้อยละ 4.9 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 
ซึง่สาเหตทุี่บริษัทมีเงินกู้ ระยะยาวลดลง ในปี 2560 นัน้มาจากการทยอยช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 315.3 ล้านบาท และ 782.2 ล้านบาท ตามล าดบั 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 466.9 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 40 ล้านบาท และส่วนเกิน
มลูคา่หุ้นสามญั จ านวน 415.2 ล้านบาท 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ  กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวธนดิา  เกรียงพานชิ  ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจดัประชุม 
รวมทัง้สิน้  4  ครัง้ และรายงานผลการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้  เพื่อให้มีการ
ด าเนินการในเร่ืองที่เห็นสมควร สรุปสาระส าคญั ดงันี ้
 
• รายงานทางการเงนิ 
  สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส  และประจ าปีของบริษัท  ที่มีการจัดท าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีรับรองทัว่ไป     เพื่อพิจารณาความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู  ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูตลอดจน
ผลการตรวจสอบความเสีย่งที่ส าคญั โดยประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 
 
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 สอบทานความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในและ
ของผู้สอบบญัชี   เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน  
 
• การก ากบัดูแลการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ 
 สอบทานการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 
• ผู้สอบบัญชีภายนอก 

 พิจารณาคณุสมบตัิและการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่ งตัง้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทในแตล่ะปี รวมถึงคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 ในรอบปี 2560 ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด    ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินปี 2560 ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไมม่ีเง่ือนไข 
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• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส สม เหตุสมผล และปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น   และพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท   โดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
 
 

ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  
รายงานทางการเงินของบริษัทมีการจดัท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูเหมาะสมและ
เพียงพอ   ผู้สอบบญัชีภายนอกที่ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทมีความเป็นอิสระ  และปฏิบตัิหน้าที่
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะกับการด าเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 
 

 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง 
 

       (นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง) 
                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงิน 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที�จัดทาํขึ�นตามแม่บท

การนําเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร (งบการเงินจัดทาํขึ�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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บริษทั ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงิน 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที�จัดทาํขึ�นตามแม่บท

การนําเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร (งบการเงินจัดทาํขึ�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื�อง การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเรื�องนี�

มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องนี�

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ

การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลอื

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.6 ประมาณ

การทางบญัชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐาน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 10 สินคา้คงเหลือ 

บริษทัมีสินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

จาํนวน 501.79 ลา้นบาท ก่อนหักค่าเผื�อสินคา้ล้าสมัย 

ถือเป็นร้อยละ 39.14 ของสินทรัพยร์วม สินคา้คงเหลือ

ของบริษัทเป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ ซึ� งสินค้า

คงเหลือหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ 

บริษทัใชว้ิธีการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือดว้ยวิธีราคาทุน

หรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ

ตํ�ากวา่โดยผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการคาํนวณมูลค่าสุทธิ

ที�จะไดรั้บ ซึ�งอา้งอิงจากราคาขายสินคา้คงเหลือ ณ สิ�นปี 

และประเมินความถูกตอ้งของค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บ

ขา้พเจา้เห็นว่าเรื� องนี� เป็นเรื� องสําคญัในการตรวจสอบ 

เนื�องจากสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที� เป็นสาระสําคัญต่อ

งบการเงิน และ ราคาที�คาดว่าจะขายได้ที�ทางบริษัท

ใชใ้นการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�

จะได้รับอ้างอิงจากราคาตลาดซึ� งมีความผนัผวนของ

ราคาตามแรงอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ 

นอกจากนี� ยงัตอ้งอาศยัการประมาณการตน้ทุนในการ

ผลิตต่อให้แลว้เสร็จและค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้ ซึ� ง

เป็นส่วนหนึ�งในการคาํนวณมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะขายได้

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง

• ประเ มินและทําความเข้าใจนโยบายการบัญชีของ

บริษัทเกี�ยวกับการประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ

ของสินค้าคงเหลือว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องตาม

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการ

สอบถามผูบ้ริหารที�รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงสอบทาน

ความถูกตอ้งและความสมํ�าเสมอของวธีิการจดัทาํประมาณ

การมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บดงักล่าว

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในของระบบ

การจัดซื� อ ตั� งแต่การขอสั�งซื� อ การสั�งซื� อ การรับของ 

การจ่ายเงินและการบนัทึกบญัชี เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ตน้ทุน

ของสินคา้คงเหลือมีความถูกตอ้งและสุ่มเลือกตวัอย่างมา

ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัออกแบบไว้

• ทดสอบความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วยโดยการ

เปรียบเทียบราคาทุนต่อหน่วยกับราคาขายต่อหน่วยโดย 

อา้งอิงจากใบแจง้หนี� สําหรับการขาย ณ วนัสิ�นปี รวมถึง

ทดสอบมูลค่าสุทธิที� จะได้รับกับราคาขายสินค้าหัก

ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขายโดยสุ่มเลือกตวัอยา่งทดสอบ

กบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

จากการปฏิบติังานขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ประมาณการในการตั�ง

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของผูบ้ริหารมีเหตุผล

รองรับและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ โดยที�

ผูบ้ริหารไดข้อ้สรุปวา่ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกค่าเผื�อการลดลงของ

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือในงบการเงิน

ข้อมูลอื�น 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ 

ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูล 

ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงิน 

กรรมการมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาวา่จาํเป็น เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�

เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่

กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั
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ข้อมูลอื�น 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ 

ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูล 

ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงิน 

กรรมการมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาวา่จาํเป็น เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�

เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่

กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั

เมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและ

สงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงข้อมูล 

การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐาน 

การสอบบญัชีที�ไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็น

เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าได้

ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้ 

จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่

ขา้พเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื� องต่างๆ ที�สําคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผล

ที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณา

ว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ไพบูล ตนักูล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4298

กรุงเทพมหานคร 

23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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ขา้พเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื� องต่างๆ ที�สําคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผล

ที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณา

ว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ไพบูล ตนักูล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4298

กรุงเทพมหานคร 

23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



106

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 393,946,996 109,375,679

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 7 - 164,750

เงินลงทุนระยะสั�น 3.2,8 42,502,139 100,550

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 81,527,828 72,499,402

สินคา้คงเหลือ 10 501,757,257 216,563,482

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 6,715,327 3,602,930

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,026,449,547 402,306,793

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 200,842,308 212,332,313

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 5,478,752 4,344,186

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 5,872,286 4,337,868

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14 43,340,305 3,122,866

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 255,533,651 224,137,233

รวมสินทรัพย์ 1,281,983,198 626,444,026

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

6

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท 16 217,771,110 150,014,900

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 15 209,886,120 12,074,890

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 18,925,826 24,781,318

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 16 13,070,605 12,254,390

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 47,604,698

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 1,291,104 1,365,293

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 460,944,765 248,095,489

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 24,335,612 43,238,832

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 10,480,424 16,609,091

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 3,700,963 2,761,351

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 271,802 397,944

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 38,788,801 63,007,218

รวมหนี�สิน 499,733,566 311,102,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

7
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท 16 217,771,110 150,014,900

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 15 209,886,120 12,074,890

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 18,925,826 24,781,318

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 16 13,070,605 12,254,390

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 47,604,698

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 1,291,104 1,365,293

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 460,944,765 248,095,489

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 24,335,612 43,238,832

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 10,480,424 16,609,091

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 3,700,963 2,761,351

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 271,802 397,944

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 38,788,801 63,007,218

รวมหนี�สิน 499,733,566 311,102,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 520,000,000 หุน้ 

   มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 18 260,000,000 260,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 520,000,000 หุน้ 

   มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้สามญัจาํนวน 

440,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 18 260,000,000 220,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัที�ชาํระแลว้ 18 415,236,625 -

ส่วนตํ�าจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,057,805) (1,057,805)

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 21,104,000 11,680,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 86,966,812 84,719,124

รวมส่วนของเจ้าของ 782,249,632 315,341,319

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 1,281,983,198 626,444,026

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

8

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 882,234,966 919,783,729

ตน้ทุนขาย (679,620,766) (588,913,840)

กาํไรขั�นต้น 202,614,200 330,869,889

รายไดอื้�น 22 27,715,353 21,885,509

ค่าใชจ่้ายในการขาย (15,888,755) (12,750,587)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (44,953,553) (46,145,474)

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (11,373,975) (11,340,255)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 158,113,270 282,519,082

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (26,437,582) (56,392,717)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 131,675,688 226,126,365

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 131,675,688 226,126,365

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 26 0.28 0.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 882,234,966 919,783,729

ตน้ทุนขาย (679,620,766) (588,913,840)

กาํไรขั�นต้น 202,614,200 330,869,889

รายไดอื้�น 22 27,715,353 21,885,509

ค่าใชจ่้ายในการขาย (15,888,755) (12,750,587)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (44,953,553) (46,145,474)

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (11,373,975) (11,340,255)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 158,113,270 282,519,082

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (26,437,582) (56,392,717)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 131,675,688 226,126,365

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 131,675,688 226,126,365

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 26 0.28 0.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 158,113,270 282,519,082

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 11 38,610,879 32,581,022

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,192,893 1,103,543

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 22 (1,404,541) (29,999)

หนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 9 (249,000) 1,019,888

ขาดทุนสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้ (กลบัรายการ) 10 (261,613) 290,589

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (1,060,325) (2,194,026)

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั�น 8 (401,589) (550)

รับรู้กาํไรรอตดับญัชีจากการขายและเช่ากลบัคืน (126,142) (1,404,908)

ดอกเบี�ยรับ 22 (679,530) (220,372)

ดอกเบี�ยจ่าย 23 11,373,975 11,340,255

205,108,277 325,004,524

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (8,796,354) (1,849,789)

-  สินคา้คงเหลือ (284,932,162) (4,468,115)

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (2,813,872) 2,228,045

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (40,217,439) (387,070)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 197,033,629 2,797,360

- หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (74,189) (436,033)

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 939,612 286,675

เงินสดจากการดาํเนินงาน 66,247,502 323,175,597

ดอกเบี�ยจ่าย (11,261,971) (11,340,255)

ดอกเบี�ยรับ 679,530 220,372

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย (75,875,223) (21,776,372)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ป)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (20,210,162) 290,279,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
11
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 158,113,270 282,519,082

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 11 38,610,879 32,581,022

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,192,893 1,103,543

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 22 (1,404,541) (29,999)

หนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 9 (249,000) 1,019,888

ขาดทุนสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้ (กลบัรายการ) 10 (261,613) 290,589

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (1,060,325) (2,194,026)

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั�น 8 (401,589) (550)

รับรู้กาํไรรอตดับญัชีจากการขายและเช่ากลบัคืน (126,142) (1,404,908)

ดอกเบี�ยรับ 22 (679,530) (220,372)

ดอกเบี�ยจ่าย 23 11,373,975 11,340,255

205,108,277 325,004,524

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (8,796,354) (1,849,789)

-  สินคา้คงเหลือ (284,932,162) (4,468,115)

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (2,813,872) 2,228,045

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (40,217,439) (387,070)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 197,033,629 2,797,360

- หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (74,189) (436,033)

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 939,612 286,675

เงินสดจากการดาํเนินงาน 66,247,502 323,175,597

ดอกเบี�ยจ่าย (11,261,971) (11,340,255)

ดอกเบี�ยรับ 679,530 220,372

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย (75,875,223) (21,776,372)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ป)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (20,210,162) 290,279,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
11
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะสั�น 8 (132,000,000) (100,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น 8 90,000,000 -

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,715,661) (332,010)

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (27,020,894) (36,315,380)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,420,560 30,000

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (69,315,995) (36,717,390)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีทเพิ�มขึ�น 68,766,598 (47,093,818)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 - 45,000,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 (24,758,712) (24,157,370)

จ่ายคืนเงินตน้สัญญาเช่าการเงิน 16 (5,312,452) (18,133,814)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 18 40,000,000 40,000,000

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 415,236,625 -

เงินสดจ่ายเงินปันผล 19 (120,004,000) (207,860,000)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 373,928,059 (212,245,002)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 284,401,902 41,316,950

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 109,540,429 68,237,074

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 4,665 (13,595)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 393,946,996 109,540,429

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ซื�ออุปกรณ์ (รวมอยูใ่นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น) 466,999 -

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (รวมอยูใ่นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น) 260,798 -

การโอนจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 351,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
12

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

13

1 ข้อมูลทั�วไป

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�

999/9 หมู่ 9 ซอย พรพฒันา ถนน ประชาอุทิศ ตาํบล ในคลองบางปลากด อาํเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 

10290

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและคา้ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและท่อเหล็กโครงสร้างสาํหรับธุรกิจการก่อสร้าง

และอสงัหาริมทรัพย์

บริษัทได้ดําเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื�อวนัที�  2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเปลี�ยนชื�อบริษัทกับ

กระทรวงพาณิชยจ์าก “บริษทั ไดว่า อินดัสตรี จาํกัด” เป็น “บริษทั ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน)” เมื�อวนัที� 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

งบการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน บริษทัมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ

ทางบญัชีที�สาํคญั และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี

ของบริษทัไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้นหรือเกี�ยวกบั 

ขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



113

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

13

1 ข้อมูลทั�วไป

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�
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บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและคา้ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและท่อเหล็กโครงสร้างสาํหรับธุรกิจการก่อสร้าง

และอสงัหาริมทรัพย์

บริษัทได้ดําเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื�อวนัที�  2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเปลี�ยนชื�อบริษัทกับ

กระทรวงพาณิชยจ์าก “บริษทั ไดว่า อินดัสตรี จาํกัด” เป็น “บริษทั ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน)” เมื�อวนัที� 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

งบการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน บริษทัมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ

ทางบญัชีที�สาํคญั และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี

ของบริษทัไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้นหรือเกี�ยวกบั 

ขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ซึ�งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี�ยวขอ้งกบับริษทัอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปลี�ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานวา่การ

ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั�นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนี� อาจตก

ไปหากเขา้ขอ้หนึ� งขอ้ใดต่อไปนี�  คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้

(นั�นคือรายไดเ้ป็นปัจจยัที�เป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าที�จะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่า

รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�ไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก

2.2.2 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนเปลี�ยนอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบักิจการ 

กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั�งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและ

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

15

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนเปลี�ยนอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบักิจการ 

กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื�องวิธีการบัญชีสําหรับ

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษีของ

สินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน จะถือวา่มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์

จากสินทรัพยใ์นมูลค่าที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกัดเกี�ยวกับแหล่งที�มาของกําไรทางภาษี ที�สามารถใช้

ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใชห้กัภาษีที�เกิดจากการกลบัรายการ

ของผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผย

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที� ถูก

จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5

(ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นจะไม่มี

ผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกิจการ ยกเวน้เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนเปลี�ยนอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบักิจการ 

กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื�องวิธีการบัญชีสําหรับ

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษีของ

สินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน จะถือวา่มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์

จากสินทรัพยใ์นมูลค่าที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกัดเกี�ยวกับแหล่งที�มาของกําไรทางภาษี ที�สามารถใช้

ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใชห้กัภาษีที�เกิดจากการกลบัรายการ

ของผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผย

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที� ถูก

จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5

(ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นจะไม่มี

ผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกิจการ ยกเวน้เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล



116

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

16

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัที�บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาท ซึ�งเป็น

สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที� เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการหรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการ

ขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้ันทึกไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

เมื�อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทั� งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั� นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

2.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

เมื�อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั� นอื�นที� มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ได้มา และ 

เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี� สิ�นหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักดว้ย

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญหมายถึง

ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี� การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การค้า  

หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายในการบริหาร
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้

คาํนวณตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนของการซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น 

เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุน

ของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และ

ค่าโสหุย้ในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื มูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั� น

สาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือ

เสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

2.7 เงนิลงทุน

กิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็น 

4 ประเภท คือ  1. เงินลงทุนเพื�อค้า 2. เงินลงทุนที� ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื�อขาย และ

4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภท

ที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพื�อค้า คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี�ยนแปลงราคา

ในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน    

(2) เงินลงทุนที� ถือไวจ้นครบกําหนด คือ เงินลงทุนที� มีกําหนดเวลาและผูบ้ริหารตั� งใจแน่วแน่และ

มีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  เวน้แต่จะครบกาํหนด

ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือ

เมื�ออตัราดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง  ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหาร

แสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุน

ดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไป

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้

คาํนวณตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนของการซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น 

เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุน

ของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และ

ค่าโสหุย้ในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื มูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั� น

สาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือ

เสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

2.7 เงนิลงทุน

กิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็น 

4 ประเภท คือ  1. เงินลงทุนเพื�อค้า 2. เงินลงทุนที� ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื�อขาย และ

4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภท

ที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพื�อค้า คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี�ยนแปลงราคา

ในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน    

(2) เงินลงทุนที� ถือไวจ้นครบกําหนด คือ เงินลงทุนที� มีกําหนดเวลาและผูบ้ริหารตั� งใจแน่วแน่และ

มีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  เวน้แต่จะครบกาํหนด

ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือ

เมื�ออตัราดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง  ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหาร

แสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุน

ดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไป

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.7 เงนิลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

วดัตามราคาเสนอซื�อที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดท้ายของวนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและ

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี�ยที�

แทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

บริษทัจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่เงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจาก

ค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่าย

เมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่าย

เงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี�หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน

ที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์ทั�งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุน

ทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�น

ต้นทุนที� เกิดขึ� นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ� ง

ตามความเหมาะสม เมื�อต้นทุนนั� นเกิดขึ� นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัท 

และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูก

ตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื�น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน

กาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิด

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี, 10 ปี

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 5 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของ

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่

จะไดรั้บคืนทนัที  

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิ

ที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิ

ในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์ทั�งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุน

ทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�น

ต้นทุนที� เกิดขึ� นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ� ง

ตามความเหมาะสม เมื�อต้นทุนนั� นเกิดขึ� นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัท 

และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูก

ตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื�น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน

กาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิด

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี, 10 ปี

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 5 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของ

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่

จะไดรั้บคืนทนัที  

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิ

ที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิ

ในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ตน้ทุนที�ใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายที�เกิดจาก

การพฒันาที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง

ซึ�งบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�

• มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที� กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนํามาใช้

ประโยชน์หรือขายได้

• ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• กิจการมีความสามารถที�จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร

• มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ด้านการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนํามาใช้

เพื�อทาํใหก้ารพฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได้

• กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที� เกี�ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที� เกิดขึ� น

ในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีม

พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม

ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี�จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อน

หนา้นี� รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธี เส้นตรง  

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์

หรือสถานการณ์บ่งชี� วา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่า

ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุด

ที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะ

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.11 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็น

ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั� นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก

สิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ

สญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

เกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ�งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า 

หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�

ต่อหนี� สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สาํหรับยอดคงเหลือของหนี� สินที�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่
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2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์

หรือสถานการณ์บ่งชี� วา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่า

ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุด

ที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะ

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.11 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็น

ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั� นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก

สิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ

สญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

เกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ�งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า 

หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�

ต่อหนี� สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สาํหรับยอดคงเหลือของหนี� สินที�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่
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2.12 เงนิกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที� เกิดขึ� น 

เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง ผลต่างระหว่าง

เงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี� นั�นจะรับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปได้

ที�จะใชว้งเงินกูบ้างส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี�ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มี

หลกัฐานที�มีความเป็นไปไดที้�จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั�งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้

สาํหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวยีน เมื�อบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี�ออกไปอีก

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.13 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้ง

แน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินงานอยูแ่ละ

เกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มี

สถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ�นอยู่กบัการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�

เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีรับรู้ตามวิธีหนี� สินเมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน และราคาตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

อยา่งไรก็ตามกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือ

รายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อ

กาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย

ภาษีอากร) ที� มีผลบังคบัใช้อยู่ หรือ ที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�

รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีที� เกี�ยวข้องได้ใช้

ประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ

ที�จะนาํจาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการ

มีสิทธิตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบั

ภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั

หรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน

2.14.1 ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

บริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายใุนบางรูปแบบ บริษทัมีทั�งโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์

สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที�คงที�  บริษัทไม่มี

ภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มี

สินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั� งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั� งในอดีตและ

ปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตาม

เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ



123

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

23

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

อยา่งไรก็ตามกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือ

รายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อ

กาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย

ภาษีอากร) ที� มีผลบังคบัใช้อยู่ หรือ ที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�

รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีที� เกี�ยวข้องได้ใช้

ประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ

ที�จะนาํจาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการ

มีสิทธิตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบั

ภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั

หรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน

2.14.1 ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

บริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายใุนบางรูปแบบ บริษทัมีทั�งโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์

สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที�คงที�  บริษัทไม่มี

ภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มี

สินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั� งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั� งในอดีตและ

ปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตาม

เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.14.1 ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน 

ซึ� งจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บั

หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพนันี�คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการ

ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนใน

ตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนด

ของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของ

เจา้ของ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

2.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

บริษทัรับรู้หนี� สินและค่าใชจ่้ายสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยบริษทัจะจ่ายเงินให้แก่พนกังาน

แต่ละคนภายหลงัจากทาํงานมาแลว้ทุก ๆ 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี เป็นจาํนวนเงินตั�งแต่ 5,000 บาท ถึง 

20,000 บาทต่อคน ซึ� งการให้ประโยชน์มีเงื�อนไขจากการให้บริการของพนกังานและระยะเวลาในการ

ให้บริการที�กําหนดไว ้ต้นทุนที�คาดว่าจะเกิดจากการให้ผลประโยชน์นี� จะบันทึกค้างจ่ายตลอด

ระยะเวลาการจา้งงาน โดยใชว้ิธีการทางบัญชีเดียวกบัที�ใช้ในโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที� เกิดขึ�นจากการปรับปรุง

หรือเปลี�ยนแปลงข้อสมมติฐานและรับรู้ในกาํไรขาดทุนในงวดที� เกิด ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดย

นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ประมาณการหนี�สิน 

ประมาณการหนี� สิน จะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้

อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะ

ส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ประมาณ

การหนี� สินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต

ในกรณีที�มีภาระผกูพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ บริษทักาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผูกพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภท

เดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

บริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่าย

ชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของ

เงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจาก

มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.16 ทุนเรือนหุ้น

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ� งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดง

ในส่วนของเจา้ของโดยนาํไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว

2.17 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติ

ของบริษัท รายได้จะแสดงด้วยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวม

รายการขายภายในบริษทัสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง



125

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

25

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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ส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ประมาณ
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บริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่าย

ชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของ

เงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจาก

มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.16 ทุนเรือนหุ้น

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ� งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดง

ในส่วนของเจา้ของโดยนาํไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว

2.17 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 การจ่ายเงนิปันผล

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซึ� ง

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เมื�อไดรั้บการอนุมติัจาก

คณะกรรมการ 

2.19 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

บริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที� เป็นเครื�องมือทางการเงินซึ� งประกอบด้วยสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

เครื�องมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรก

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนับริษทัจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนด

อตัราที�จะใชรั้บรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ� งจะได้รับจริงหรือที�จะใช้รับรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศซึ� งจะต้องจ่ายชาํระจาํนวนที� เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะได้รับจริงจากสินทรัพยห์รือ

ที�จะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สินจะนําไปหักกลบกับมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�

เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที�ไดรั้บหรือจ่ายชาํระจริง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์จะนํามา

หกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงินและไม่รับรู้ในงบการเงิน

2.20 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัที�

ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ

กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึง 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี� ย 

ความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยง

ดา้นการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเน้น

ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงาน

ทางการเงินของบริษทัให้เหลือนอ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้บริษทัจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น

การจดัการความเสี�ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินของบริษทัเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการ

บริษัท ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัจะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงินด้วยการ

ร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในบริษทั คณะกรรมการจดัการความเสี�ยงจะ

กาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึง

นโยบายสําหรับความเสี�ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ความ

เสี�ยงอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงการให้สินเชื�อ การใชต้ราสารทั�งที�เป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์

ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสี�ยง

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเนื�องจากบริษทัซื�อวตัถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ

สกุลดอลลาร์สหรัฐ ผูบ้ริหารของบริษทัเชื�อวา่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท เนื�องจากบริษัทได้ใช้สัญญาอัตรา

แลกเปลี�ยนล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวตามความจาํเป็นและเหมาะสม

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาว

ตามที�ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเกิดจากการที�อตัราดอกเบี� ยเปลี�ยนแปลงไปซึ� งก่อให้เกิดผล

เสียหายต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทไม่มีสินทรัพยที์�มี

ดอกเบี� ยที� เป็นสาระสําคัญ บริษัทอาจเกิดผลขาดทุนจากอตัราดอกเบี� ยเพราะเงินกู้ยืมทั�งหมดมีอตัรา

ดอกเบี�ยผนัแปร  
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ
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ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น
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ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท เนื�องจากบริษัทได้ใช้สัญญาอัตรา
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1.3 ความเสี�ยงด้านราคา

ความเสี�ยงดา้นราคาของบริษทัเกี�ยวขอ้งกบัราคาซื�อเหลก็ บริษทัไม่มีความเสี�ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญั

จากความผันผวนของราคาเหล็กในตลาด เนื�องจากราคาขายสินค้าสําเร็จรูปจะถูกปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัความเคลื�อนไหวของราคาเหลก็ในตลาดอยา่งสมํ�าเสมอและบริษทัมีระบบการประมาณ

การยอดขายล่วงหนา้เพื�อพยายามจบัคู่กบัปริมาณที�สั�งซื�อเพื�อลดความเสี�ยงดา้นราคาใหอ้ยูใ่นระดบัที�

เหมาะสม 

3.1.4 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนัยสําคญัของความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ บริษทัมีนโยบายที�เหมาะสม

เพื�อทาํให้เชื�อมั�นไดว้่าได้ขายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ในระดับที�เหมาะสม 

คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกที�จะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินที�มีระดบั

ความน่าเชื� อถือสูง บริษัทมีนโยบายจํากัดวงเงินธุรกรรมสินเชื� อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

อยา่งเหมาะสม

3.1.5 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการ

ความเสี�ยงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการ

ที�มีวงเงินในการกูย้ืมที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัไดต้ั�งเป้าหมาย

วา่จะใชค้วามยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาได้

เนื�องจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็นฐานของบริษทัมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.2 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงนิเพื�อค้า

ตราสารหนี�

 กองทุนรวมตราสารหนี� - 42,502,139 - 42,502,139

สินทรัพย์รวม - 42,502,139 - 42,502,139

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัที� 1 และระดบัที� 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

(ก) เครื�องมือทางการเงินในระดบัที� 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่ได้มีการซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตวัอย่างเช่น 

ตราสารอนุพนัธ์ที�มีการซื�อขายในตลาดรองที�ไม่ไดมี้การจดัตั�งอย่างเป็นทางการ(Over-The-Counter)

วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี� ใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูล

ในตลาดที�สังเกตไดที้�มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้

ถา้ขอ้มูลที�เป็นสาระสําคญัทั� งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได ้เครื�องมือนั�น

จะรวมอยูใ่นระดบั 2
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะนั�น

(ก) ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมยั

กิจการตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ ซึ� งคาํนวณจากราคา

ปกติที�คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อให้สินค้านั� นสําเร็จรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย 

การคาํนวณดงักล่าวตอ้งอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีตประสบการณ์ของ

ผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ตลาด

(ข) อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
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5 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง

ของบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้�งโครงสร้าง

ของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ การคืนทุนให้แก่

ผูถื้อหุน้ หรือการออกหุน้ใหม่เพื�อลดภาระหนี�

6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

คณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมการ”) ซึ� งเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ดา้นการดาํเนินงาน

สําหรับพิจารณาในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ไดพิ้จารณาการ

นําเสนอข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงานทั� งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์

ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัรายงานภายในแยกตามส่วนงาน

บริษทัประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั�น ดงันั�นคณะกรรมการพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือ

ตลาดในประเทศเพียงส่วนงานเดียว นอกจากนี� คณะกรรมการไดป้ระเมินแลว้วา่ผลิตภณัฑ์สินคา้หลกัๆ มีอยู่สอง

ชนิดแบ่งเป็นท่อโครงสร้างและท่อร้อยสายไฟ ซึ� งมีกระบวนการผลิตที�คลา้ยคลึงกนั และกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัมีเพียง

ลูกคา้จากการขายในประเทศ ซึ�งสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี�

1) ลูกคา้ขายส่ง รวมถึง ตวัแทนจาํหน่ายที�ซื�อผลิตภณัฑข์องบริษทัเพื�อนาํไปจาํหน่ายต่อ ร้านคา้ปลีกที�เป็นร้านขาย

เหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ ร้านคา้ขายวสัดุก่อสร้าง และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ที�มีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายจาํนวน

มากทั�วประเทศ

2) ลูกคา้ขายปลีก รวมถึง กลุ่มลูกคา้ที�เป็นผูใ้ชง้านซึ�งซื�อไปใชเ้องและร้านคา้ขายปลีกขนาดเลก็ 

คณะกรรมการประเมินและวดัผลการดาํเนินงานของส่วนงานดาํเนินงานด้วยกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินไดโ้ดยไม่รวมรายไดอื้�น
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ขายส่ง ขายปลกี รวม

บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขาย 872,183,177 10,051,789 882,234,966

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (732,474,794) (7,988,280) (740,463,074)

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 139,708,383 2,063,509 141,771,892

รายไดอื้�น 27,715,353

กาํไรจากการดาํเนินงาน 169,487,245

ตน้ทุนทางการเงิน (11,373,975)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 158,113,270

ภาษีเงินได้ (26,437,582)

กาํไรสาํหรับปี 131,675,688

ขายส่ง ขายปลกี รวม

บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายไดจ้ากการขาย 899,612,689 20,171,040 919,783,729

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (635,774,334) (12,035,567) (647,809,901)

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 263,838,355 8,135,473 271,973,828

รายไดอื้�น 21,885,509

กาํไรจากการดาํเนินงาน 293,859,337

ตน้ทุนทางการเงิน (11,340,255)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 282,519,082

ภาษีเงินได้ (56,392,717)

กาํไรสาํหรับปี 226,126,365
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

สินทรัพยข์องส่วนงานดาํเนินงานไม่ไดร้วมอยูใ่นรายงานภายในที�นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีลูกคา้ในกลุ่มขายส่งจาํนวนสามรายที�มีรายได้

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของยอดรายได ้รวมจาํนวน 560.26 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: ลูกคา้สองราย จาํนวน 386.09 ลา้นบาท) 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เงินสดในมือ 190,799 73,798

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 393,756,197 109,301,881

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 393,946,996 109,375,679

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั - 164,750

ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถามมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี 

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.50 - 0.625 ต่อปี)
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เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั - 164,750

ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถามมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี 

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.50 - 0.625 ต่อปี)
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

34

8 เงนิลงทุนระยะสั�น

ความเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั�นระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

หลกัทรัพย์เพื�อค้า

บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559

การซื�อเพิ�มขึ�น 100,000

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 550

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 100,550

การซื�อเพิ�มขึ�น 132,000,000

การจาํหน่ายออกไป (90,000,000)

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 401,589

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 42,502,139

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั�นมีรายละเอียดดงันี�

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เงินลงทุนในตราสารหนี� 42,343,330

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรม 158,809

มูลค่ายติุธรรม 42,502,139

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เงินลงทุนในตราสารหนี� 100,000

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรม 550

มูลค่ายติุธรรม 100,550

เงินลงทุนระยะสั� นเป็นหลักทรัพยเ์พื�อค้าในกองทุนรวมตราสารหนี� ที�บริหารโดยธนาคารพาณิชย ์โดยบริษัท 

มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนระยะสั�น

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

35

9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 56,708,241 27,484,712

ลูกหนี� เช็ครับล่วงหนา้ 17,232,990 42,655,314

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 73,941,231 70,140,026

ลูกหนี� อื�น 5,488,843 1,143,222

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (770,888) (1,019,888)

ลูกหนี� อื�น - สุทธิ 4,717,955 123,334

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,868,642 2,236,042

81,527,828 72,499,402

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� เช็ครับล่วงหนา้สามารถวเิคราะห์แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ไม่เกิน 3 เดือน 73,891,476 63,810,041

3 - 6   เดือน 49,755 6,329,985

6 - 12 เดือน - -

เกินกวา่ 12 เดือน - -

หกั   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - -

73,941,231 70,140,026

เช็ครับล่วงหน้าเป็นเช็คที�รับจากลูกหนี� การคา้บางรายและครบกาํหนดรับชาํระตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ถึงวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2559 : 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) โดยเช็ครับล่วงหนา้

ดงักล่าวไดมี้การขึ�นเงินและรับเงินตามกาํหนดเวลาภายหลงัจากวนัที�ในงบการเงิน
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

35

9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 56,708,241 27,484,712

ลูกหนี� เช็ครับล่วงหนา้ 17,232,990 42,655,314

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 73,941,231 70,140,026

ลูกหนี� อื�น 5,488,843 1,143,222

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (770,888) (1,019,888)

ลูกหนี� อื�น - สุทธิ 4,717,955 123,334

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,868,642 2,236,042

81,527,828 72,499,402

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� เช็ครับล่วงหนา้สามารถวเิคราะห์แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ไม่เกิน 3 เดือน 73,891,476 63,810,041

3 - 6   เดือน 49,755 6,329,985

6 - 12 เดือน - -

เกินกวา่ 12 เดือน - -

หกั   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - -

73,941,231 70,140,026

เช็ครับล่วงหน้าเป็นเช็คที�รับจากลูกหนี� การคา้บางรายและครบกาํหนดรับชาํระตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ถึงวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2559 : 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) โดยเช็ครับล่วงหนา้

ดงักล่าวไดมี้การขึ�นเงินและรับเงินตามกาํหนดเวลาภายหลงัจากวนัที�ในงบการเงิน



136

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

36

10 สินค้าคงเหลือ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

วตัถุดิบ 365,106,616 124,533,281

งานระหวา่งทาํ 537,050 -

สินคา้สาํเร็จรูป 132,507,546 89,093,212

วสัดุสิ�นเปลือง 3,635,021 3,227,578

501,786,233 216,854,071

หกั  ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั (28,976) (290,589)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 501,757,257 216,563,482

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที� รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน  

679.62 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 588.91 ลา้นบาท) 
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

39

11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที� ดินจํานวน 72,560,400 บาท และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนที� ดินดังกล่าวจํานวน 50,064,463 บาท  

(พ.ศ. 2559 : 72,560,400 บาท และ 53,219,530 บาท) ไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (หมายเหตุ 16)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ค่าเสื�อมราคาจาํนวน 34,072,408 บาท (พ.ศ. 2559 : 28,961,652 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยู่ใน

ตน้ทุนขายและจาํนวน 4,538,471 บาท (พ.ศ. 2559 : 3,619,370 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินที�บริษทัเป็นผูเ้ช่าซึ�งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยเครื�องจกัรและยานพาหนะ 

มีรายละเอียดดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

เครื�องจกัรและ เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน 107,147,623 15,898,000 107,147,623 6,218,000

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (89,151,521) (5,440,073) (68,420,712) (3,713,083)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 17,996,102 10,457,927 38,726,911 2,504,917
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

39

11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที� ดินจํานวน 72,560,400 บาท และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนที� ดินดังกล่าวจํานวน 50,064,463 บาท  

(พ.ศ. 2559 : 72,560,400 บาท และ 53,219,530 บาท) ไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (หมายเหตุ 16)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ค่าเสื�อมราคาจาํนวน 34,072,408 บาท (พ.ศ. 2559 : 28,961,652 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยู่ใน

ตน้ทุนขายและจาํนวน 4,538,471 บาท (พ.ศ. 2559 : 3,619,370 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินที�บริษทัเป็นผูเ้ช่าซึ�งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยเครื�องจกัรและยานพาหนะ 

มีรายละเอียดดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

เครื�องจกัรและ เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน 107,147,623 15,898,000 107,147,623 6,218,000

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (89,151,521) (5,440,073) (68,420,712) (3,713,083)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 17,996,102 10,457,927 38,726,911 2,504,917
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

โปรแกรมสําเร็จรูป

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

ระหว่างตดิตั�ง รวม  

บาท บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 5,434,900 - 5,434,900

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (319,182) - (319,182)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 5,115,718 - 5,115,718

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,115,718 - 5,115,718

ซื�อสินทรัพย์ 332,011 - 332,011

ค่าตดัจาํหน่าย (1,103,543) - (1,103,543)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 4,344,186 - 4,344,186

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 5,795,800 - 5,795,800

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (1,451,614) - (1,451,614)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 4,344,186 - 4,344,186

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,344,186 - 4,344,186

ซื�อสินทรัพย์ 118,750 1,857,709 1,976,459

โอนมาจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   (หมายเหตุ 11) 351,000 - 351,000

ค่าตดัจาํหน่าย (1,192,893) - (1,192,893)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 3,621,043 1,857,709 5,478,752

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 6,265,550 1,857,709 8,123,259

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (2,644,507) - (2,644,507)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,621,043 1,857,709 5,478,752

การตดัจาํหน่ายจาํนวน 1,192,893 บาท (พ.ศ. 2559 : 1,103,543 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

41

13 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 555,338 25,228

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน์ภายหลงั 12 เดือน 5,348,709 4,312,640

5,904,047 4,337,868

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (31,761) -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - -

(31,761) -

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 5,872,286 4,337,868

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 4,337,868 3,306,884

รายการตดับญัชีในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) 1,534,418 1,030,984

วนัที� 31 ธนัวาคม 5,872,286 4,337,868

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื�อสินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั



141

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

41

13 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 555,338 25,228

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน์ภายหลงั 12 เดือน 5,348,709 4,312,640

5,904,047 4,337,868

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (31,761) -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - -

(31,761) -

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 5,872,286 4,337,868

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 4,337,868 3,306,884

รายการตดับญัชีในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) 1,534,418 1,030,984

วนัที� 31 ธนัวาคม 5,872,286 4,337,868

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื�อสินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

42

13 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

ภาระผูกพนั กาํไรรอการตัด สินทรัพย์ภายใต้

ผลประโยชน์ บัญชีจากการขาย ค่าเผื�อหนี� ค่าเผื�อ สัญญาเช่า

พนักงาน และเช่ากลบัคืน สงสัยจะสูญ สินค้าล้าสมยั ทางการเงนิ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 649,502 79,589 203,978 58,118 3,346,681 4,337,868

เพิ�ม(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 90,691 (25,229) (49,800) (52,323) 1,602,840 1,566,179

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 740,193 54,360 154,178 5,795 4,949,521 5,904,047

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559     494,936 360,569 - - 2,451,379 3,306,884

เพิ�ม(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 154,566 (280,980) 203,978 58,118 895,302 1,030,984

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 649,502 79,589 203,978 58,118 3,346,681 4,337,868

ค่าเผื�อการปรับ

มูลค่าเงนิลงทุน

บาท

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 -

ภาษีลดในกาํไรหรือขาดทุน (31,761)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (31,761)

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

43

14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เงินมดัจาํสาํหรับการซื�อที�ดิน 40,465,005 -

เงินมดัจาํอื�น 2,875,300 2,869,973

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - ส่วนที�เกิน 1 ปี - 252,893

43,340,305 3,122,866

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัซื�อที� ดิน

จาํนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา บริเวณถนนประชาอุทิศ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการเพื�อใชใ้น

การก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่

15 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เจา้หนี�การคา้ 204,715,745 7,850,509

เจา้หนี� บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 265,959 79,465

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,394,288 3,712,560

เจา้หนี� อื�น 1,510,128 432,356

209,886,120 12,074,890

16 เงนิกู้ยืม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายการหมุนเวยีน

หนี� สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท 217,771,110 150,014,900

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูย้มืจากธนาคาร 18,925,826 24,781,318

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 13,070,605 12,254,390

เงินกูย้มืหมนุเวยีนรวม 249,767,541 187,050,608
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

43

14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เงินมดัจาํสาํหรับการซื�อที�ดิน 40,465,005 -

เงินมดัจาํอื�น 2,875,300 2,869,973

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - ส่วนที�เกิน 1 ปี - 252,893

43,340,305 3,122,866

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัซื�อที� ดิน

จาํนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา บริเวณถนนประชาอุทิศ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการเพื�อใชใ้น

การก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่

15 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เจา้หนี�การคา้ 204,715,745 7,850,509

เจา้หนี� บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 265,959 79,465

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,394,288 3,712,560

เจา้หนี� อื�น 1,510,128 432,356

209,886,120 12,074,890

16 เงนิกู้ยืม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายการหมุนเวยีน

หนี� สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท 217,771,110 150,014,900

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูย้มืจากธนาคาร 18,925,826 24,781,318

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 13,070,605 12,254,390

เงินกูย้มืหมนุเวยีนรวม 249,767,541 187,050,608
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

44

16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายการไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืจากธนาคาร 24,335,612 43,238,832

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 10,480,424 16,609,091

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 34,816,036 59,847,923

เงนิกู้ยืมรวม 284,583,577 246,898,531

เงินกูย้มืทั�งหมดเป็นเงินกูย้มืในสกลุเงินบาท

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีท มีอตัราดอกเบี� ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.55 ถึงร้อยละ 3.55 ต่อปี และเพื�อใช้สําหรับ

การซื�อสินคา้

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิตและเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร คํ� าประกนัโดยการจาํนอง 

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 11) และคํ�าประกนัโดยกรรมการบริษทั

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั (ไม่รวมหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 

มีดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เงินกูย้มื

อตัราดอกเบี�ยคงที� - 5,457,321

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 43,261,438 62,562,829

43,261,438 68,020,150

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนี� สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท ร้อยละ 4.93 ร้อยละ 2.95

เงินกูย้มืระยะยาว ร้อยละ 5.25 ร้อยละ 5.25

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

45

16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปนี�

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืระยะยาว 43,261,438 68,020,150 43,261,438 68,020,150

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนที�หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เนื�องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มี

สาระสําคญั มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ� งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ย

เงินกูย้มืที�อตัราร้อยละ 5.25 (พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 5.25) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม

16.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้ปี 68,020,150 47,177,520

เงินกูย้มืเพิ�มในระหวา่งปี - 45,000,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี (24,758,712) (24,157,370)

ยอดคงเหลือสิ�นปี 43,261,438 68,020,150

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18,925,826 24,781,318

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,335,612 43,238,832

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไป

ตามสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

45

16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปนี�

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืระยะยาว 43,261,438 68,020,150 43,261,438 68,020,150

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนที�หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เนื�องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มี

สาระสําคญั มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ� งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ย

เงินกูย้มืที�อตัราร้อยละ 5.25 (พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 5.25) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม

16.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้ปี 68,020,150 47,177,520

เงินกูย้มืเพิ�มในระหวา่งปี - 45,000,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี (24,758,712) (24,157,370)

ยอดคงเหลือสิ�นปี 43,261,438 68,020,150

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18,925,826 24,781,318

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,335,612 43,238,832

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไป

ตามสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

46

16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

16.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ต่อ)

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว (ไม่รวมหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว) มีดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ครบกาํหนดภายใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 32,712,424 24,781,318

ครบกาํหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10,549,014 43,238,832

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี - -

43,261,438 68,020,150

16.2 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงนิ

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินเกิดจากการเช่าเครื�องจกัรและรถยนตที์�มีระยะเวลาการเช่าตั�งแต่ 3 ถึง 5 ปี 

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ�งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 14,306,628 14,054,202

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 11,534,496 17,631,580

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี - -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าทางการเงิน (2,290,095) (2,822,301)

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 23,551,029 28,863,481

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

- ส่วนที�หมุนเวยีน 13,070,605 12,254,390

- ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 10,480,424 16,609,091

23,551,029 28,863,481

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

47

16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

16.2 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงนิ (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 28,863,481 46,997,295

การจ่ายชาํระหนี� (5,312,452) (18,133,814)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 23,551,029 28,863,481

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 3,073,110 2,300,494

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 627,853 460,857

หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 3,700,963 2,761,351

กาํไรหรือขาดทุนที�รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 772,616 621,417

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 166,996 151,418

939,612 772,835
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

47

16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

16.2 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงนิ (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 28,863,481 46,997,295

การจ่ายชาํระหนี� (5,312,452) (18,133,814)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 23,551,029 28,863,481

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 3,073,110 2,300,494

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 627,853 460,857

หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 3,700,963 2,761,351

กาํไรหรือขาดทุนที�รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 772,616 621,417

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 166,996 151,418

939,612 772,835
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

48

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

17.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ� งให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูป

การประกนัระดบัเงินเกษียณอายทีุ�จะไดรั้บตามกฎหมายแรงงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยูก่บั

ระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนที�จะเกษียณอายุ

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 3,073,110 2,300,494

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 2,300,494 2,165,237

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 690,996 555,836

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 81,620 65,581

จ่ายชาํระผลประโยชน์ - (486,160)

วนัที� 31 ธนัวาคม 3,073,110 2,300,494

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 3.03

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00

อตัราการลาออกโดยสมคัรใจ 

อายตุ ํ�ากวา่ 31 ปี ร้อยละ 35 ร้อยละ 35

อายรุะหวา่ง 31 ปี ถึง 40 ปี ร้อยละ 14 ร้อยละ 14

อายรุะหวา่ง 41 ปี ถึง 50 ปี ร้อยละ 3 ร้อยละ 3

อายมุากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 0 ร้อยละ 0

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

17.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

การเปลี�ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

ในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 9.68 ลดลงร้อยละ 10.39 เพิ�มขึ�นร้อยละ 11.28 เพิ�มขึ�นร้อยละ 12.19

อตัราการเพิ�มขึ�น

ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.33 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.16 ลดลงร้อยละ 11.52 ลดลงร้อยละ 11.35

อตัราการลาออก ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10.36 ลดลงร้อยละ 11.13 เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.80 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.63

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� 

ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลง

ในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกนั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)

ในการคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

บริษทัจดัให้มีโครงผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยบริษทัจะจ่ายเงินให้แก่พนกังานที�ทาํงานทุก ๆ 5 ปี สูงสุด 

ไม่เกิน 20 ปี เป็นจาํนวนเงินตั�งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ต่อคนโครงการเป็นแบบไม่จดัตั� งกองทุน 

ข้อสมมติฐานที� สําคัญ และความถี� ในการวดัมูลค่าจะคล้ายกับที� ใช้สําหรับโครงการผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายทีุ�กาํหนดไวข้า้งตน้ 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 627,853 460,857
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

การเปลี�ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

ในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 9.68 ลดลงร้อยละ 10.39 เพิ�มขึ�นร้อยละ 11.28 เพิ�มขึ�นร้อยละ 12.19

อตัราการเพิ�มขึ�น

ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.33 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.16 ลดลงร้อยละ 11.52 ลดลงร้อยละ 11.35

อตัราการลาออก ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10.36 ลดลงร้อยละ 11.13 เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.80 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.63

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� 

ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลง

ในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกนั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)

ในการคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

บริษทัจดัให้มีโครงผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยบริษทัจะจ่ายเงินให้แก่พนกังานที�ทาํงานทุก ๆ 5 ปี สูงสุด 

ไม่เกิน 20 ปี เป็นจาํนวนเงินตั�งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ต่อคนโครงการเป็นแบบไม่จดัตั� งกองทุน 

ข้อสมมติฐานที� สําคัญ และความถี� ในการวดัมูลค่าจะคล้ายกับที� ใช้สําหรับโครงการผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายทีุ�กาํหนดไวข้า้งตน้ 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 627,853 460,857



150

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื�นในระหวา่งปี มีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 460,857 309,439

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 155,648 142,510

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 11,348 8,908

หกั  ผลประโยชนจ่์าย - -

วนัที� 31 ธนัวาคม 627,853 460,857

ความเสี�ยงของโครงการผลประโยชน์พนักงานที�มต่ีอบริษัท 

บริษทัมีความเสี�ยงในหลาย ๆ ดา้นที�เกี�ยวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�กาํหนดไว ้และ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปนี�

การเปลี�ยนแปลงในอตัรา

ผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัร

อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ที�ลดลงจะทาํให้

หนี� สินของโครงการเพิ�มสูงขึ�น

ความเสี�ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบาํเหน็จบาํนาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะ

เงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ�นจะทาํใหมี้ภาระหนี� สินเพิ�มขึ�น 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 9.97 ปี (พ.ศ. 2559 : 10.97 ปี) 

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น (ต่อ)

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นหลงั

ออกจากงานที�ไม่มีการคิดลด :
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 207,618 835,466 110,689 28,142,788 29,296,561

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 65,000 370,000 295,000 2,835,000 3,565,000

รวม 272,618 1,205,466 405,689 30,977,788 32,861,561

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ - 799,636 354,137 28,142,788 29,296,561

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 70,000 220,000 435,000 2,910,000 3,635,000

รวม 70,000 1,019,636 789,137 31,052,788 32,931,561

18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชําระแล้ว ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

บาท

รวม

บาท

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ

หุ้น บาท หุ้น บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,800,000 180,000,000 1,800,000 180,000,000 - 180,000,000

การออกหุ้น 320,000 32,000,000 - - - -

รวม 2,120,000 212,000,000 1,800,000 180,000,000 - 180,000,000

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั 421,880,000 - 358,200,000 - - -

รวม 424,000,000 212,000,000 360,000,000 180,000,000 - 180,000,000

การลดทุนจดทะเบียน (64,000,000) (32,000,000) - - - -

รวม 360,000,000 180,000,000 360,000,000 180,000,000 - 180,000,000

การออกหุ้น 160,000,000 80,000,000 80,000,000 40,000,000 - 40,000,000

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 520,000,000 260,000,000 440,000,000 220,000,000 - 220,000,000

การออกหุ้น - - 80,000,000 40,000,000 415,236,625 455,236,625

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 415,236,625 675,236,625
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17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น (ต่อ)
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 65,000 370,000 295,000 2,835,000 3,565,000

รวม 272,618 1,205,466 405,689 30,977,788 32,861,561

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ - 799,636 354,137 28,142,788 29,296,561

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 70,000 220,000 435,000 2,910,000 3,635,000

รวม 70,000 1,019,636 789,137 31,052,788 32,931,561

18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชําระแล้ว ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

บาท

รวม

บาท

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ

หุ้น บาท หุ้น บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,800,000 180,000,000 1,800,000 180,000,000 - 180,000,000

การออกหุ้น 320,000 32,000,000 - - - -

รวม 2,120,000 212,000,000 1,800,000 180,000,000 - 180,000,000

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั 421,880,000 - 358,200,000 - - -

รวม 424,000,000 212,000,000 360,000,000 180,000,000 - 180,000,000

การลดทุนจดทะเบียน (64,000,000) (32,000,000) - - - -

รวม 360,000,000 180,000,000 360,000,000 180,000,000 - 180,000,000

การออกหุ้น 160,000,000 80,000,000 80,000,000 40,000,000 - 40,000,000

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 520,000,000 260,000,000 440,000,000 220,000,000 - 220,000,000

การออกหุ้น - - 80,000,000 40,000,000 415,236,625 455,236,625

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 415,236,625 675,236,625
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18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น (ต่อ)

ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นจดทะเบียนทั� งหมดได้แก่หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 

520,000,000 หุ้น) ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 0.50 บาท) หุ้นสามัญที�ได้ออกและ 

เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 520,000,000 หุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 440,000,000 หุน้) โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน

หุน้ที�ออกและเรียกชาํระกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เมื�อวนัที� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั�ว ไปเป็นครั� งแรกจาํนวน 

80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 5.90 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

5.40 บาท) เป็นจํานวนเงินรวม 472 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทเริ� มการซื� อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที�

17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ผลจากการออกหุ้นดังกล่าวบริษัทได้รับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 432 ล้านบาทและ 

เกิดค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงจากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวน 16.76 ลา้นบาท โดยแสดงหกัจากส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ที�ไดรั้บจากผูถื้อหุน้ 

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั 

ให้บริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัจาํนวน 1,800,000 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 2,120,000 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 212,000,000 บาท นอกจากนี� คณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมติัลดมูลค่าหุน้ของบริษทัจากเดิมที�มีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท จากหุน้สามญั จาํนวน 1,800,000 หุ้น 

เป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามญั 360,000,000 หุ้น เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแปลงสภาพบริษทั

จาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพบริษทัและเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชย์

เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 4/2559 เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้

บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญจํานวน 424,000,000 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็น 

หุ้นสามญัจาํนวน 360,000,000 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในวนัเดียวกันคณะกรรมการบริษทัมีมติ

อนุมติัให้บริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 160,000,000 หุ้น โดยเพิ�มจากหุ้นสามญัจาํนวน 360,000,000 หุ้นมูลค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่า

260,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 80,000,000 หุ้น และรองรับการเสนอขายต่อประชาชน ทั�วไป

ในอนาคตจาํนวน 80,000,000 หุ้น บริษทัได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนที�เรียกชาํระแลว้กับ

กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2559

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)
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19 เงนิปันผล

ในที�ประชุมใหญ่สามัญหุ้นผูถื้อหุ้นประจําปี เมื�อวนัที�  21 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ 

ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 440,000,000 หุ้น  

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 50.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

จาํนวน 47.50 ลา้นบาท และอีกครั� งในวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 2.50 ลา้นบาท 

ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ

กาํไรสะสมคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 440,000,000 หุ้น เป็นจาํนวน 70 ลา้นบาท 

เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ในที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 31.67 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน

1,800,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 57.00 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลให ้แก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ในที�ประชุมกรรมการของบริษทั เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2559 ในอตัรา 49.61 บาทต่อหุ้น สําหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 1,800,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 89.30 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

แลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัรา 0.171 บาทต่อหุ้น สําหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 360,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 61.56 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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19 เงนิปันผล

ในที�ประชุมใหญ่สามัญหุ้นผูถื้อหุ้นประจําปี เมื�อวนัที�  21 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ 

ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 440,000,000 หุ้น  

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 50.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

จาํนวน 47.50 ลา้นบาท และอีกครั� งในวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 2.50 ลา้นบาท 

ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ

กาํไรสะสมคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 440,000,000 หุ้น เป็นจาํนวน 70 ลา้นบาท 

เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ในที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 31.67 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน

1,800,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 57.00 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลให ้แก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ในที�ประชุมกรรมการของบริษทั เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2559 ในอตัรา 49.61 บาทต่อหุ้น สําหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 1,800,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 89.30 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

แลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัรา 0.171 บาทต่อหุ้น สําหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 360,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 61.56 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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20 สํารองตามกฎหมาย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 11,680,000 740,000

จดัสรรระหวา่งปี 9,424,000 10,940,000

วนัที� 31 ธนัวาคม 21,104,000 11,680,000

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี� จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองนี�ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

21 เครื�องมือทางการเงนิ - สัญญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษัทได้ทําสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี� ยงสําหรับเจ้าหนี� การค้าในสกุล

เงินตา่งประเทศ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายของบริษทั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�เปิดสถานะครบกาํหนด 1 เดือน ถึง 

2 เดือน (พ.ศ. 2559 : สัญญาเปิดสถานะครบกาํหนด 2 เดือน ถึง 4 เดือน) มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้มีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

2.24 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

   (33.85 บาท - 34.59 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2.24 -

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ อยูใ่นขอ้มูลระดบัที� 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที� 2

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื�องมือทางการเงินที�ไม่ไดมี้การซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

การวดัมูลค่ายติุธรรมใชว้ิธีคิดมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present value) ของประมาณการจาํนวนเงินที�ธนาคารคาดวา่

จะไดรั้บหรือจะตอ้งจ่ายเมื�อสิ�นสุดสัญญา ณ วนัที�ในงบการเงิน โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี� ยและอตัราแลกเปลี�ยน

ในปัจจุบนั ซึ� งมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของกระแสเงินสดในอนาคต 

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 รายได้อื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 15,611,097 15,413,360

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,404,541 29,999

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 9,322,384 5,520,789

รายไดค้่าขนส่ง 167,739 164,846

ดอกเบี�ยรับ 679,530 220,372

อื�น ๆ 530,062 536,143

รวม 27,715,353 21,885,509

23 ต้นทุนทางการเงนิ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้มื 9,651,855 9,089,323

ดอกเบี�ยจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,722,120 2,250,932

รวม 11,373,975 11,340,255

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 43,951,384 28,910,371

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 724,458,046 622,917,772

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 38,610,879 32,581,022

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 1,192,893 1,103,543

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 31,868,261 26,044,670

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 17) 939,612 772,835
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

55

22 รายได้อื�น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 15,611,097 15,413,360

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,404,541 29,999

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 9,322,384 5,520,789

รายไดค้่าขนส่ง 167,739 164,846

ดอกเบี�ยรับ 679,530 220,372

อื�น ๆ 530,062 536,143

รวม 27,715,353 21,885,509

23 ต้นทุนทางการเงนิ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้มื 9,651,855 9,089,323

ดอกเบี�ยจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,722,120 2,250,932

รวม 11,373,975 11,340,255

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 43,951,384 28,910,371

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 724,458,046 622,917,772

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 38,610,879 32,581,022

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 1,192,893 1,103,543

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 31,868,261 26,044,670

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 17) 939,612 772,835
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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25 ภาษีเงนิได้ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั : 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 27,972,000 56,288,462

การปรับปรุงจากงวดก่อน - 1,135,239

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน 27,972,000 57,423,701

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :

เพิ�มในสินทรัพยภ์าษีเงินได ้(หมายเหตุ 13) (1,534,418) (1,030,984)

รวมภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี (1,534,418) (1,030,984)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 26,437,582 56,392,717

บริษทัตอ้งจ่ายภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีดว้ยจาํนวนที�แตกต่างจากจาํนวนที�คาํนวณขึ�นตามอตัราภาษี

ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) ดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 158,113,270 282,519,082

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 31,622,654 56,503,816

ผลกระทบ :

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษีเงินได้ 119,282 205,395

รายจ่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�นจากรายจ่ายจริง (5,304,354) (1,451,733)

การปรับปรุงของงวดก่อน - 1,135,239

ภาษีเงินได้ 26,437,582 56,392,717

ขอ้มูลเกี�ยวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุ 13

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาํไรสุทธิ (บาท) 131,675,688 226,126,365

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ชาํระแลว้และคงเหลือ

ในระหวา่งปีภายหลงัการลดมูลค่าหุน้สามญัเป็นหุน้ละ 0.50 บาท (หุน้) 470,465,753 385,355,191

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.28 0.59

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�นาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นไดร้วมหุ้นที�เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าหุน้สามญัของบริษทั ดงัที�กล่าวในหมายเหตุ 18 เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 เรื�อง กาํไรต่อหุน้

27 ภาระผูกพนั

ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมดัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผูกพนัที�เป็นขอ้ผูกมดัในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ� งยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน  

มีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

สญัญาจะซื�อที�ดิน 161,860,020 -

สญัญาจา้งสร้างเครื�องจกัร 11,900,000 8,120,000

173,760,020 8,120,000

บริษทัซื�อที�ดินจากบุคคลภายนอกจาํนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา เพื�อใชก่้อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยบริษทั

จะชาํระส่วนคงเหลือ ณ วนัที�ทาํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดิน 
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาํไรสุทธิ (บาท) 131,675,688 226,126,365

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ชาํระแลว้และคงเหลือ

ในระหวา่งปีภายหลงัการลดมูลค่าหุน้สามญัเป็นหุน้ละ 0.50 บาท (หุน้) 470,465,753 385,355,191

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.28 0.59

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�นาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นไดร้วมหุ้นที�เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าหุน้สามญัของบริษทั ดงัที�กล่าวในหมายเหตุ 18 เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 เรื�อง กาํไรต่อหุน้

27 ภาระผูกพนั

ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมดัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผูกพนัที�เป็นขอ้ผูกมดัในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ� งยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน  

มีดงันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

สญัญาจะซื�อที�ดิน 161,860,020 -

สญัญาจา้งสร้างเครื�องจกัร 11,900,000 8,120,000

173,760,020 8,120,000

บริษทัซื�อที�ดินจากบุคคลภายนอกจาํนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา เพื�อใชก่้อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยบริษทั

จะชาํระส่วนคงเหลือ ณ วนัที�ทาํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดิน 
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

58

27 ภาระผูกพนั (ต่อ)

ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมดัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี�ยวกบัการเช่าที�ดินจากกรรมการท่านหนึ� ง

เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ดาํเนินงานบางส่วนโดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าขั�นตํ�าภายใตส้ัญญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลิก

ไดด้งันี�

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ไม่เกิน 1 ปี 600,000 600,000

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 600,000

600,000 1,200,000

28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

กิจการและบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื�นแห่งหนึ� งหรือมากกว่า

หนึ� งแห่ง โดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการ

ที� เกี�ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที� เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ� งมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั� งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ ผูถื้อหุ้นที�เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาจาํนวน 10 คน  

ซึ�งถือหุน้ในจาํนวนรวมร้อยละ 73.51 ของหุน้สามญัทั�งหมดของบริษทั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�นเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั�นจึงถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสมัพนัธ์ที�บริษทัมีบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�

บริษัทหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศที�จดัตั�ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชั�น จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยกรรมการ)

บริษทั ดีงาม โฮลดิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยกรรมการ)

บริษทั เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยคู่สมรส

   ของกรรมการ) 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

28.1 รายได้จากการขายและบริการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,832 -

28.2 การซื�อสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

อุปกรณ์และวสัดุสิ�นเปลือง

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,213,937 683,266

2,213,937 683,266

ค่าเช่าที�ดนิ

กรรมการบริษทั 600,000 600,000

600,000 600,000
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสมัพนัธ์ที�บริษทัมีบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�
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บริษทั ดีงาม โฮลดิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยกรรมการ)

บริษทั เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยคู่สมรส

   ของกรรมการ) 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

28.1 รายได้จากการขายและบริการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,832 -

28.2 การซื�อสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

อุปกรณ์และวสัดุสิ�นเปลือง

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,213,937 683,266

2,213,937 683,266

ค่าเช่าที�ดนิ

กรรมการบริษทั 600,000 600,000

600,000 600,000
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

28.3 ยอดคงเหลือที�เกดิจากการซื�อสินค้า

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

เจ้าหนี�การค้า

(รวมอยูใ่น หมายเหตุ 15 “เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น”)

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 265,959 79,465

265,959 79,465

28.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของบริษัท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั�น :

เงินเดือน โบนสัและอื�น ๆ 15,878,489 14,599,179

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 372,000 343,000

ผลประโยชน์ระยะยาว :  

ผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 1,386,225 1,182,863

29 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงานทางการเงนิ 

ในที�ประชุมคณะกรรมเมื�อวนัที�  23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

สําหรับกาํไรสะสมคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอตัรา 0.13 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

520,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 67.60 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะถูกนาํเสนอให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัในครั� งถดัไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

คา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ี

 
ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั รวม 2,350,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย   โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบญัชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร  
คำ่ยำนพำหนะ เป็นต้น 
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คา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ี

 
ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั รวม 2,350,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย   โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบญัชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร  
คำ่ยำนพำหนะ เป็นต้น 
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ใบแทรก : สรุปรายการแก้ไข ในรายงานประจ าปี 2560  รายการที่แก้ไขในส่วนที่ “ขีดเส้นใต้” 

หน้าที่ 5 : 

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน 
 

   ( หนว่ย : พนับาท )            

ฐานะทางการเงิน 2558 2559 2560 

     สนิทรัพย์    
       สนิทรัพย์หมนุเวียน 358,232 402,307 1,026,449 
       สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 219,756 224,137 255,534 

    รวมสินทรัพย์ 577,988 626,444 1,281,983 
     หนีส้นิ    
      หนีส้นิหมนุเวียน 256,933 248,095 460,945 
      หนีส้นิไมห่มนุเวียน 63,980 63,007 38,789 

    รวมหนีส้นิ 320,913 311,103 499,734 

    ส่วนของผู้ถอืหุ้น 257,075 315,341 782,249 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ผลการด าเนินงาน    

     รายได้จากการขาย 679,996 919,784 882,235 
  รายได้รวม 689,681 941,669 909,950 
  ก าไรสทุธิ 68,603 226,126 131,676 
 

   

  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.45 0.59 0.28 

     จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (พนัหุ้น)** 153,205  385,355 470,466 
**ปรับมูลค่าต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทเพื่อการเปรียบเทยีบ 

_______________________________________________________________________________________ 
หน้าที่ 26 : 

รายการระหว่างกนักับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากดั  (“KLS”) 

 



 

 

 

   สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสนิเช่ือจากธนาคารพาณิชย์จ านวน 2 แหง่ รวมวงเงินทัง้สิน้มี

จ านวน 636.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

ประเภทวงเงนิ จ านวน (ล้านบาท) หลักประกันวงเงนิ 
1. วงเงินสนิเช่ือภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทธนาคารกรุงไทย 240 มี 
2. วงเงินสนิเช่ือภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสกิรไทย 300 มี 
3. วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกสกิรไทย 96.58 มี 

รวม 636.58  
วงเงินของธนาคารกรุงไทยค า้ประกนัโดยที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 81777 และค า้ประกนั

โดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ,  นางสาววราลักษณ์  งามจิตรเจริญ  และนาย  
ธีรนาท  งามจิตรเจริญ  ในฐานะกรรมการและผู้ ถือหุ้น   โดยเป็นวงเงินสนิเช่ือทรัสต์รีซีทจ านวนรวม 240 ล้านบาท 

ส าหรับวงเงินของธนาคารกสิกรไทยค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 20008, 
20009, 33449 และ 33450 และค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัท คือ นายศุภกิจ  
 งามจิตรเจริญ  โฉนดเลขที่ 20005  เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัวงเงินกู้    แบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือทรัสต์รีซีทจ านวนรวม 
300 ล้านบาท และวงเงินกู้จ านวนรวม 96.58 ล้านบาท 

 

หน้าที่ 49 : 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารดงันี ้
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน และโบนสั 8 11.18 7 11.29 
คา่ตอบแทนอื่นๆ เช่น คา่ต าแหนง่และคา่
คอมมิชชัน่ เป็นต้น 

8 3.42 7 4.58 

รวม 8 14.60 7 15.87 
 

หน้าที่ 50 : 

2)  โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จ านวน 2.76 ล้านบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 3.70 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2559 
จ านวน 0.77 ล้านบาท และของปี 2560 จ านวน 0.94 ล้านบาท 

 


