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วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
“เพิม่ มูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ
•

ผลิ ต สิ น ค้ าเหล็ ก นวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ าสิ น ค้ า สร้างลู ก ค้ าเฉพาะกลุ่ ม(niche market)ด้ว ยเทคโนโลยี ก ารป้ อ งกั น สนิ ม ที่
เหมาะสมกับการใช้งาน

•

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร

•

วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสาเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน

SMART
Smart-Work Smart

SPIRIT
ก า ร ท า งา น อ ย่ า งช า ญ ฉ ล า ด

Spirit-Never give up ทั ศ นคติ ในการก้ า วผ่ า นอุ ป สรรค

หมายความว่าเราต้ อ งเข้าใจและสามารถปรับ ปรุงการท างาน

ต่ า งๆ ต้ อ งอาศั ย จิ ต วิ ญ ญาณของนั ก สู้ และทุ ก วิ ก ฤตคื อ

ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการทางานที่ดีกว่าเสมอ และ

โอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ

รู้ จั ก ก ารป ระยุ ก ต์ เค รื่ อ งมื อ เช่ น IT เพื่ อ พั ฒ น าขี ด

ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอ

ความสามารถ และเชื่ อ มต่ อ องค์ ก ร กั บ โลกที่ เปลี่ ย นแปลง

ด้วยทัศนคติที่ดี

เสมอ

ENERGETIC
Energetic-Active to run fast โลกเป ลี่ ย นเร็ ว แค่ ไห น
เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก ดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ
ด้วยพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

SHARING
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรู้และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทางานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์กร เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม
การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การเติบ โต
อย่างยั่งยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เรากาลังอยู่จะเติบโต
ไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน
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สารจากประธานกรรมการ

ในปี ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
เริ่ ม ขยายตัว เพิ่ ม ขึ น้ โดยมี ปั จ จัย สนับ สนุน หลัก จาก
อุป สงค์ ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากการส่งออก
สินค้ าที่มีแนวโน้ มขยายตัวดีขึ ้นจากหลายหมวดสินค้ า
ซึ่งเป็ นไปตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัว
ได้ ดี ขึ น้ นอกจากนี ก้ ารลงทุน โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า น
คมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่และ
รถไฟฟ้ า ในเขตเมื อ ง โครงการมอเตอร์ เวย์ โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยาน และโครงสร้ างพื ้นฐานในระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) เป็ นต้ น ยังจะช่วยสร้ างความเชื่อมั่น
ของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศได้ มากขึ ้น
ทัง้ นี ้ ในปี 2560 บริ ษั ทได้ มี การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ ที่สาคัญคือ การปรับปรุงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ สะท้ อนถึงการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบัน รวมถึงการวางแผนการเติบโต
ของบริ ษัทในระยะยาว และเพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจตามกรอบการ
บริ หารจัดการ คือ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจหลัก กลยุทธ์
การบริ หารจัดการ และกลยุทธ์การพัฒนาโครงการใหม่

นอกจากการปรั บ กลยุท ธ์ ดังกล่า ว บริ ษั ท ได้
มุ่งเน้ น การสร้ างความเข้ า ใจและความเชื่ อ มั่น ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยผู้ บริ ห ารบริ ษั ท ได้ มี ก าร
พบปะนัก ลงทุน เพื่ อให้ นัก ลงทุน มี ค วามมั่น ใจในการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ทังด้
้ านกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ความสามารถของผู้บริ หารใน
การปฏิ บัติ ก ารผลิต การควบคุม โครงการใหม่ เพื่ อ ให้
สามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ตามกาหนด
สาหรั บ ในปี 2561 บริ ษั ท ยัง คงมุ่งเน้ น ขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน รวมถึงมีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องการบริ หารงานอย่าง
โปร่ งใส ให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอรัปชัน่ และยึดหลักการธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน
เพื่อผลักดันให้ บริ ษัทเป็ นองค์กรที่ปฏิบตั ิงานด้ วยความ
จริ งใจตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึง่ จะเป็ นผลดี
ต่อองค์กร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆใน
ระยะยาว
ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ผมใคร่
ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และ
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ การสนับ สนุ น บริ ษั ท
ตลอดปี ที่ผ่านมา และขอขอบคุณ คณะผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถ และขอให้ เชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทจะพัฒนา
ธุรกิจของบริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ าเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนต่อไป

นายไสว ฉัตรชัยรุ่ งเรือง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
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ต ลอด ระย ะเวลาที่ ผ่ า นม า บ ริ ษั ท ซิ ก้ า
อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ พฒ
ั นาและสร้ างสินค้ าที่
มี มูล ค่ า เพิ่ ม อาทิ ท่ อ ร้ อยสายไฟ ท่ อ เหล็ก กัล วาไนซ์
ระบบการสร้ างโมดูล าร์ ซึ่ง เป็ น การต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ให้
เข้ าถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ าที่ ห ลากหลาย อาทิ อาคารสู ง
ห้ างสรรพสินค้ า คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็ นงานระบบไฟฟ้า
แ ล ะ ต่ อ ม าได้ ข ย าย ไป ก ลุ่ ม โค รงส ร้ า ง ที่ อ ยู่ ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน (everyday ’s life) อาทิ รั ว้ เต็ น ท์ โครง
เหล็ ก ป้ า ย คอกปศุสัต ว์ เรื อ นเพาะช า โดยยึ ด โมเดล
ธุ ร กิ จ ( better, cheaper, faster) หรื อ มองหา niche
market ที่เข้ าไปตอบโจทย์ผ้ ใู ช้ งาน คือ ดีกว่า ประหยัด
กว่า และเร็ วกว่า เมื่อสินค้ าของเราเข้ าไปแก้ ไขปั ญ หา
ของลูกค้ าได้ ตลาดจะสามารถขยายขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว
อย่างเช่นที่ผ่านมาคือการเติบโตของ ท่อเหล็ก pre-zinc
Ziga ซึง่ สร้ างชื่อเสียงและการเติบโตของซิก้า
ในปี ที่ผา่ นมา เป็ นปี แรกของการจดทะเบียนใน
ต ลาด ห ลั ก ทรั พ ย์ ป ระเทศ ไทย (mai) ซึ่ ง ที ม งาน
ได้ ตระหนั ก ถึ ง ความไว้ วางใจที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทุ ก ท่ า นให้
กับทางทีมงาน และรู้ สึกขอบคุณเป็ นอย่างยิ่ง บริ ษัทได้
ฝ่ าฟั น อุป สรรคจากความผัน ผวนของภาวะเศรษฐกิ จ
ในประเทศ ปั ญ หาความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
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ปั ญ หาค่าเงิ น ทัง้ ที่ บ ริ ษั ท มี นโยบายและคาดการณ์ ไว้
ล่ ว งหน้ า อย่ า งไรก็ ดี ด้ วยฤดู ก าลในประเทศไทย
ได้ ส่งผลกระทบต่อ การบริ โภคเหล็ก ต่อ เนื่ อ งมากกว่า
ที่คาดการณ์ ไว้ ทาให้ เป็ นปี ที่ท้าทายสาหรับการบริ หาร
กาไรและสัดส่วนสินค้ า อย่างไรก็ ดี ทางทีมงาน บริ ษัท
ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) พร้ อมที่จะปรับตัวด้ วย
ความมุ่ งมั่น และทุ่ม เททัง้ กายและใจ ในปี ที่ ผ่ า นมา
บริ ษั ทยังคงอัตรากาไรเป็ นที่ น่าพอใจ รวมทัง้ ได้ มีก าร
พัฒนาสินค้ าเพื่อตอบโจทย์ความต้ องการที่หลากหลาย
หลังจากการระดมทุน เพื่อสร้ างโรงงานเพื่อขยายกาลัง
ผลิ ต เพิ่ ม product line เพื่ อ กระจายสิ น ค้ า เข้ า สู่ก ลุ่ม
ผู้ใช้ งานที่หลากหลาย
บ ริ ษั ท ได้ ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ ก ารลงทุ น
เทคโนโลยีอย่างจริ งจัง เพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ มี
ความฉลาดมากขึ ้น ทังการวางแผนผลิ
้
ต และลดต้ นทุน
การผลิต โดยเฉพาะบริ ษัทอยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิต
ซึง่ ต้ องมีการปรับตัวสูงในเวทีการแข่งขัน ในปี นี ้หลังจาก
บริ ษัทได้ ขยายกาลังการผลิตได้ มากขึ ้น ทีมงาน บริ ษัทมี
ความมั่ น ใจ ในการสร้ างการเติ บ โตทั ง้ ในส่ ว นของ
ยอดขายและอัตรากาไรที่น่าพอใจ ด้ วยความมุ่งมัน่ และ
ทุ่ ม เท แ ล ะ พั ฒ น า ก า รที่ เป็ น DNA ข อ งบ ริ ษั ท
ที่ เราไม่ เคยหยุด พัฒ นาและยัง คงท้ า ทายโอกาสทาง
ธุรกิ จใหม่เสมอเพื่อก้ าวข้ ามสู่กระแสแห่งอุตสาหกรรม
4.0 อันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
การเปลีย่ นแปลง

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
( หน่วย : ล้ านบาท )

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สิน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

2558

2559

2560

358,232
219,756
577,988

402,307
224,137
626,444

1,026,449
255,534
1,281,983

256,933
63,980
320,913

248,095
63,007
311,103

460,945
38,789
499,734

257,075
315,341
782,249
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
_______________________________________________________________________________________

ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ

679,996
689,681
68,603

919,784
941,669
226,126

882,235
909,950
131,676

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

0.45
153,205

0.59
385,355

0.28
470,520

จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (พันหุ้น)**
**ปรับมูลค่ าต่ อหุ้นเป็ น 0.50 บาทเพื่อการเปรียบเทียบ

_______________________________________________________________________________________

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)

1.39
1.62
2.23
18.63
35.97
22.97
13.91
31.95
19.21
9.95
24.01
14.47
44.32
79.01
23.99
12.90
37.55
13.80
1.25
0.99
0.64
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
_______________________________________________________________________________________
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ข้อมูลทั่วไปของบริษท
ั
ชื่อบริ ษัท
ชื่อย่อ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
เลขานุการบริ ษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ZIGA
999/9, 10, 11 หมูท่ ี่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้ อยสายไฟ
0107559000265
(662) 816 – 9315 – 6
(662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444
http://www.ziga.co.th
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
คุณธนิดา เกรี ยงพานิช
โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ tanida@ziga.co.th
: คุณธนิดา เกรี ยงพานิช
โทรศัพท์ (662) 816 – 9315 ต่อ 212
อีเมล์ ir@ziga.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท
: บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: (662) 009 - 9999
ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท
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:
:
:
:
:
:
:
:

นายไพบูล ตันกูล ใบอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อ
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ใบอนุญาต เลขที่ 3445 หรื อ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 3760
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
(662) 344 - 1000
(662) 286 - 5050
http://www.pwc.com

ประวัตคิ วามเป็นมา และพัฒนาการทีส่ าคัญ

•

ปี 2541

:

•

ปี 2545

:

ก่อตัง้ บริ ษัท จิตรเจริ ญ โปรเกรส จำกัด (“บริ ษัท”) ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ ำน
บำท จำนวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิ จผลิตท่อโค้ งและอุปกรณ์ (elbow conduit and accessory) และเริ่ มผลิตท่อ
ร้ อยสำยไฟ
ได้ รับมำตรฐำน มอก TIS 770-2533 และมำตรฐำน ISO 9001:2000

•

ปี 2548

:

บริ ษัทเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ไดว่ำ อินดัสตรี จำกัด (“บริ ษัท”หรื อ”DAIWA”)

•

ปี 2549

:

ได้ รับมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories)

•

ปี 2552

:

ย้ ำยโรงงำนมำที่ 999/9 ซ.พรพัฒนำ ถ.ประชำอุทิศ

•

ปี 2553

:

บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

:

ก่อตัง้ บริ ษัท ซิก้ำ สตีล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (“ZSC”) เพื่อจำหน่ำยเหล็กโครงสร้ ำง
ประเภท Pre-zinc โดยเริ่ มต้ นจำกกำรจำหน่ำยเหล็กแผ่นชุบกัลวำไนซ์ (Hot-dipped
Galvanized) และต่อมำเริ่ มผลิตและจำหน่ำยเหล็กโครงสร้ ำง
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•

ปี 2554

:

สร้ ำงโรงงำนใหม่และเพิ่มเครื่ องจักร

•

ปี 2555

•

ปี 2557

:
:
:

บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ได้ รับรำงวัล Thailand Trusted Mark
ZSC หยุดกำรประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสร้ ำงถูกจำหน่ำยโดย DAIWA

•

ปี 2558
:
:
:

พฤศจิกำยน :

บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120.00 ล้ ำนบำท
เริ่ ม กำรประกอบธุ รกิ จ ใหม่ คื อ ร้ ำนค้ ำ สำเร็ จ รู ป แบบโมดูลำร์ ภำยใต้ ต รำสิน ค้ ำ
I-Retail โดยได้ รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชำติ(สวทช.) ในโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย
( Industrial Technology Assistance Program : ITAP)
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 180.00 ล้ ำนบำท

ธันวำคม

:

ส่งมอบร้ ำนค้ ำสำเร็ จรูปแบบโมดูลำร์ แห่งแรกที่สถำนีบริ กำรน ้ำมันบำงจำก

มกรำคม

:

ได้ รับมำตรฐำน ISO 2001 : 2015

มิถนุ ำยน

:

บริ ษัทดำเนินกำรแปรสภำพบริ ษัทเป็ นมหำชน และเปลี่ยนชื่อจำก “บริ ษัท ไดว่ำ
อินดัสตรี จำกัด” เป็ น “ บริ ษัท ซิก้ำ อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)” เพื่อนำบริ ษัทเข้ ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 100.00 บำท เป็ นหุ้นละ
0.50 บำท และเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนจำก 180.00 ล้ ำนบำท เป็ น 212.00 ล้ ำนบำท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 424.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท
ทัง้ นี ้ หุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน 64 ล้ ำ นหุ้ น บริ ษั ท จั ด สรรไว้ เพื่ อ เสนอขำยต่ อ
ประชำชน
บริ ษัท ลดทุนจดทะเบียนจำก 212.00 ล้ ำนบำท เป็ น 180.00 ล้ ำนบำท เนื่องจำก
บริ ษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงต้ องลดทุนส่วนที่ยงั ไม่ชำระก่อน
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 180.00 ล้ ำนบำท เป็ น 260.00 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำร
เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม 80.00 ล้ ำนหุ้น เป็ นจำนวนเงิน 40.00 ล้ ำนบำท
สำหรับใช้ ในกำรลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิต และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
80.00 ล้ ำนหุ้นเพื่อเสนอขำยต่อประชำชน
ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ช ำระทุน จดทะเบี ย น 40.00 ล้ ำ นบำท ท ำให้ ทุ น ช ำระแล้ ว เป็ น เงิ น
220.00 ล้ ำนบำท
ได้ รับรำงวัลด้ ำนกำรลดต้ นทุนโลจิ สติกส์ดีเด่น กรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและกำร
เหมืองแร่และสมำคมไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต

กรกฎำคม
กันยำยน

•

ปี 2559

:

สิงหำคม

:
:

กันยำยน

:
:
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•

ปี 2560
สิงหำคม

:

กันยำยน
ตุลำคม

:
:

บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเริ่ มซื ้อขำยหลักทรัพย์
วันแรก ในวันที่ 17 สิงหำคม 2560
ได้ รับรำงวัล Thailand Trust Mark
ได้ รับรำงวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)
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เหตุการณ์และกิจกรรมสาคัญในปี 2560
กุมภาพันธ์
• คุ ณ ศุ ภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ ประธานกรรมการบริ ห าร ได้ รั บ เกี ย รติ
บรรยาย พิ เศ ษ ที่ KMUTT Knowledge Exchange (KX) ภ ายใต้
โครงการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทางสถาปั ตยกรรม และระบบประกอบ
อาคาร เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยัง่ ยืน งานสัมมนา “การออกแบบเชิ ง
นิ เวศเศรษฐกิ จ เพื่ อ สุข ภาวะที่ ดี ในการอยู่ อ าศั ย และเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ” Eco - Design for Healthy and Environmental Friendly Living
มีนาคม
• คุณ ประพัน ธ์ เจริ ญ ประวัติ ผู้จ ัด การตลาดหลัก ทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ได้ เข้ า เยี่ย มชม บริ ษั ท ซิ ก้ า อิน โนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) พร้ อมทัง้ ให้
คาแนะนาและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริ หาร บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่
จากัด (มหาชน)

•
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บริ ษั ท ซิ ก้ า อิ น โนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่ วมมื อ กับ คณาจารย์ จ าก
Chula Systems Engineering จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย เตรี ย มจั ด
สั ม มนาเพื่ อ สั ง คม ให้ ภาคอุ ต สาห กรรมก่ อ สร้ างน านวั ต กรรม
เพื่อผู้ประกอบการเติบโตในอาเซียน

พฤษภาคม
• คุณ ศุภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ ประธานกรรมการบริ ห าร พร้ อมด้ ว ยนาย
วรชาติ ทวยเจริ ญ กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท ฟิ นเน็ ก ซ์ แอ๊ ด ไวเซอรี่
จากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ร่ วมให้ การต้ อนรับตัวแทนจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้ า
เยี่ยมชมกิจการของบริ ษัท
•

บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) นาโดย คุณ ศุภกิ จ งามจิ ตร
เจริ ญ ประธานกรรมการบริ หาร ร่วมมือกับ คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย จัด สัม มนาวิช าการเรื่ อ ง “Systematic Innovation for
Sustainable Neighborhood” ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เพื่อใช้
เป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง วิศวกรสถาปนิก กลุม่ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้ าง
รวมถึ งโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ให้ เล็ งเห็ น ความส าคัญ ของ
แรงงานและบุ ค ลากรในองค์ ก ร พร้ อมน าระบบ IT มาปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อทันกับการเปลีย่ นแปลงของ
โลก

กรกฎาคม
• คุ ณ ศุ ภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร พร้ อมด้ วย
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ กรรมการผู้จดั การบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่
จ ากั ด (ม หาชน) คุ ณ วรชาติ ทวยเจริ ญ กรรม ก ารผู้ จั ด ก าร
บริ ษั ท ฟิ นเน็ ก ซ์ แอ๊ ด ไวเซอรี่ จ ากัด ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
คุ ณ พั น ทิ ต า แซ่ เอ็ ง ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จัด การ คุ ณ ธนาศรม สวัส ดิ์
พาณิชย์ ผู้อานวยการฝ่ ายตลาดทุน บล.ธนชาต จากัด (มหาชน) ร่ วม
น าเสนอข้ อ มู ลต่ อ นัก ลงทุน เพื่ อ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ กับ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) จานวน 130 ล้ านหุ้น ซึ่งนักลงทุนให้
ความสนใจเข้ าร่วมฟั งข้ อมูลเป็ นจานวนมาก
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สิงหาคม
• บริ ษั ท ซิ ก้า อิน โนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิ ด การซือ้ ขายหลักทรั พ ย์
วัน แรก ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ (mai) ณ หอประชุ ม ศุ ก รี ย์ แก้ วเจริ ญ
อาคาร B ชัน้ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
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รางวัลแห่งความสาเร็จ
“องค์ กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
ประจาปี 2560“

Thailand Trust Mark 2017

บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเกียรติเป็ น
1 ใน 21 องค์ ก รนวัต กรรมยอดเยี่ ย ม ประจ าปี 2560
TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS
2017 ในโครงการส่งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรม
สาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ณ ห้ องประชุมแอมเบอร์ ศูนย์ นิ ทรรศการและการ
ประชุ ม ไบเทค เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถองค์ ก ร
นวัต กรรม…สู่ ค วามยั่ ง ยื น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษั ท ซิ ก้ า อิ น โน เวชั่ น จ ากั ด (ม หาชน ) ขึ น้ รั บ
ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร Thailand Trust Mark ณ
ห้ อ งบุ ร ฉั ต รไชยากร กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อ เป็ นการ
รับรองคุณภาพสินค้ า ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ สินค้ าและบริ การ
ของบริ ษั ท ซิ ก้ า อิ น โนเวชั่ น จ ากั ด (มหาชน) นั น้ มี
คุณ ภาพ ด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานที่ น่ า เชื่ อ ถื อ สามารถ
บ่งบอกความเป็ นเลิศของสินค้ า ภายใต้ การดูแลของกรม
ส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ แห่ง
ประเทศไทย

6 ตุลาคม 2560
ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค

18 กันยายน 2560
กระทรวงพาณิชย์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc และ
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟประเภท Pre-zinc
เหล็ก(Steel) เป็ นโลหะที่มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้ วยเหล็กมีความแข็งแรงและราคาอยูใ่ นระดับที่ไม่
สูงเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆ ในการผลิตเหล็กต้ องผ่านขันตอนหลายกระบวนการ
้
ซึง่ มักแบ่งขันตอนหลั
้
กๆเป็ น 3 กระบวนการ
คือ อุตสาหกรรมเหล็กขันต้
้ น ขันกลางและขั
้
นปลาย
้
โดยสินค้ าของบริ ษัทอยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
ดังนี ้
อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้ น:
กระบวนการ: เป็ นการนาสินแร่เหล็ก (iron ore) มาถลุงเพื่อแยกสิง่ เจือปนในแร่เหล็กออกไป
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กถลุง (Pig iron) หรื อ เหล็กพรุน (Sponge iron)
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: ไม่มีผ้ ผู ลิตในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลาง:
กระบวนการ: เป็ นการนาเหล็กถลุงรวมถึงเศษเหล็กไปหลอมปรับปรุงคุณสมบัติและส่วนผสมทางเคมีให้ เป็ น
เหล็กกล้ า (Steel) แล้ วนามาหล่อให้ เป็ นผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็ จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และเหล็กแท่งแบน (Slab)
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: มีประมาณ 16 ราย เช่น บมจ.มิลล์คอน สตีล บมจ.จี เจ สตีล เป็ นต้ น

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย:
กระบวนการ: เป็ นการนาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ ากึ่งสาเร็ จรูปไปผ่านกระบวนการแปรรูป โดยมี 2 ขันตอนหลั
้
กๆ คือ
ขัน้ ปฐมภูมิ
กระบวนการ: เป็ นการลดหรื อเปลีย่ นรูปทรง เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และ
เหล็กแท่งแบน (Slab)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กเส้ น เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณ เป็ นต้ น
ขัน้ ทุติยภูมิ
กระบวนการ: เป็ นการผลิต แปรรูปและตกแต่งงานขันสุ
้ ดท้ าย เพือ่ ทาให้ เหล็กมีรูปทรงและคุณสมบัติตาม
ต้ องการ ซึง่ แบ่งย่อยเป็ นกระบวนการต่างๆ เช่น การรีดเย็น การเชื่อม การชุบสังกะสี เป็ นต้ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี เป็ นต้ น
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: มีมากกว่า 100 ราย เช่น บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บมจ.เอเซีย เมทัล เป็ นต้ น
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เหล็กจะเป็ นสนิมหากปล่อยให้ สมั ผัสกับอากาศโดยไม่มีการป้องกัน การป้องกันสนิมมีหลากหลายวิธี การเคลือบ
สังกะสีเพื่อป้องกันการเป็ นสนิมเป็ นหนึง่ ในวิธีที่ได้ รับความนิยมเพราะสังกะสีที่เคลือบไว้ สร้ างชันฟิ
้ ล์มเพื่อปกป้องเหล็กจาก
บรรยากาศ จึงสามารถป้องกันการเป็ นสนิมได้ เป็ นเวลานาน การเคลือบสังกะสีสามารถทาได้ ทงก่
ั ้ อน(Pre-zinc)หรื อหลัง
ขึ ้นรู ปชิ ้นงาน บริ ษัทเลือกที่จะใช้ การเคลือบสังกะสีบนวัตถุดิบก่อนขึ ้นรู ปชิ ้นงาน โดยการใช้ เหล็กม้ วนกัลวาไนซ์ ซึ่งผลิต
จากเหล็ ก รี ด ร้ อนหรื อ เย็ น ที่ ผ่ า นการชุ บ เคลื อ บสัง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อนด้ ว ยกระบวนการต่ อ เนื่ อ ง (continuous hot dip
galvanizing) ตามมาตรฐาน มอก.50-2548 วิธีนี ้เป็ นการเคลือบสังกะสีตงแต่
ั ้ ยงั เป็ นม้ วนเหล็กทาให้ สามารถควบคุมความ
หนาของสังกะสีให้ มีความต่อเนื่อง ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

เหล็กแท่ งแบน
ขึ ้นรูปท่อ

ท่ อเหล็กดา

ชุบสังกะสี

ท่ อเหล็กดา
ชุบสังกะสี

เหล็กรีดร้ อน

ชุบสังกะสี
เหล็กรีดเย็น

ขึ ้นรูปท่อ

ท่ อเหล็กประเภท Pre-zinc

(Pre-zinc)
ภาพแสดงขันตอนการผลิ
้
ตท่อเหล็กดา ท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และท่อเหล็กประเภทPre-zinc

หากเทียบกับการทาสีที่ผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม การเคลือบด้ วยสังกะสีแบบนี ้สามารถปกป้องพื ้นผิวเหล็กได้
ทัว่ ถึงกว่าและสามารถป้องกันการผุกร่อนได้ ยาวนานกว่า ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา และการชุบสังกะสีทา
ในโรงงานทาให้ สามารถควบคุมมลพิษได้ ดีกว่าการทาสีที่หน้ างานซึง่ สีสว่ นเกินอาจลงไปในแหล่งน ้า ดังนันการเคลื
้
อบด้ วย
สังกะสีจึงเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้อายุการใช้ งานยังยาวนานกว่าการป้องกันสนิมด้ วยการทาสีอีกด้ วย
บริ ษัทมีการนาเหล็กชุบเคลือบสังกะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินค้ าหลักๆ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดสินค้ าแต่ละ
ประเภท ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผลิตและจาหน่ ายเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc ภายใต้ ตราสินค้ า “ZIGA”
ปั จจุบนั เหล็กโครงสร้ างที่บริ ษัทจาหน่ายเป็ นท่อเหล็กโครงสร้ าง หรื อ ท่อเหล็กอเนกประสงค์ (General Purpose
Pipe) สาหรับงานโครงสร้ างที่รับน ้าหนักไม่มาก ซึง่ ในตลาดเรี ยกท่อประเภทนี ้ว่า “ท่อประปา” เนื่องจากสมัยก่อนมีการใช้
ท่อเหล็กดาซึ่งทาจากเหล็กแผ่นรี ดร้ อน นามาชุบสังกะสีเพื่อใช้ เป็ นท่อประปาเพราะสามารถป้องกันการเป็ นสนิมได้ ดี
แต่ปัจจุบนั ท่อประปามักทาจากพลาสติก ท่อเหล็กดาชุบสังกะสีจึงถูกนาไปใช้ ในงานอื่น เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ราวบันได เต็นท์
เรื อนเพาะชา คอกปศุสตั ว์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีทอ่ เหล็กดาชุบสังกะสีนี ้มิได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อใช้ กบั งานเหล่านี ้โดยตรง จึงมี
15

ข้ อจากัดหลายประการ เช่น เหล็กมีความหนาเกินความจาเป็ นของงานที่ใช้ จนยากต่อการดัดงอ ผิวของเหล็กไม่ได้ ถกู ผลิต
ให้ มีความเรี ยบสวย การเคลือบสังกะสีหนาเกินความจาเป็ น เป็ นต้ น บริ ษัทจึงนาเสนอท่อเหล็กชุบสังกะสีสาหรับใช้ งาน
โครงสร้ างทัว่ ไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถเลือกใช้ ให้
เหมาะกับงานมากขึ ้น ผิวมีความเรี ยบเงา สวยงาม สามารถนาไปใช้ ทาเฟอร์ นิเจอร์ หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีการเห็นพื ้นผิว ดังนัน้
สินค้ าของบริ ษัทจึงนับได้ ว่าเป็ นสินค้ าทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสีในการใช้ งานประเภทโครงสร้ างทัว่ ไปที่มีความหนา
ไม่มาก เหล็กโครงสร้ างของบริ ษัทมิได้ ใช้ กบั งานโครงสร้ างอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องรับน ้าหนักมาก บริ ษัทนับเป็ นผู้ผลิตราย
แรกๆที่ทาการตลาดเหล็กโครงสร้ างประเภทนี ้ ดังนันชื
้ ่อ ซิก้า ของบริ ษัทจึงเป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป
นอกจากความแตกต่างของสินค้ าแล้ ว บริ ษัทยังมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้ มงวด บริ ษัทมีการวางระบบในการ
ควบคุมคุณภาพเป็ นอย่างดี เนื่องจากบริ ษัทใช้ ระบบการควบคุมการผลิตเหล็กโครงสร้ างเช่นเดียวกันกับการควบคุ มการ
ผลิตท่อร้ อยสายไฟซึง่ ได้ รับทังมาตรฐานมอก.
้
และ UL
บริ ษัทได้ เริ่ มผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้ างในปี 2554 โดยเริ่ มจากเหล็กโครงสร้ างแบบท่อกลม โดยสามารถ
ผลิตได้ ขนาดตังแต่
้ ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ ้วจนถึงเส้ นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ ้ว ต่อมาบริ ษัทมีการผลิตเหล็กโครงสร้ างแบบ
ท่อเหลีย่ มและรู ปตัวซี โดยเหล็กแบบท่อเหลีย่ มนิยมใช้ กบั งานโครงหลังคาเหล็กหรื อคานเหล็ก ส่วนเหล็กรู ปตัวซีนิยมใช้ ใน
การทาแปหลังคา อย่างไรก็ดีเหล็กทัง้ 2 ประเภทสามารถประยุกต์ใช้ งานโครงสร้ างต่างๆได้ อย่างหลากหลาย ปั จจุบนั เหล็ก
โครงสร้ างทัง้ 2 แบบยังมิได้ ผลิตเพื่อจาหน่าย
เหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริ ษัทสามารถนาไปใช้ งานได้ หลากหลาย โดยบริ ษัทมีการผลิต
หลายความหนาเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน ซึง่ สามารถแบ่งลักษณะการใช้ งานตามแถบสีได้ ดังนี ้
ประเภท

ความหนา

ขนาด

บาง

½ - 2 นิ ้ว

เหมาะสาหรับงานที่ไม่ต้องรับน ้าหนัก เช่น
ราวบันได รัว้ เป็ นต้ น

ท่อซิก้าสีเหลือง

หนาปานกลาง

½ - 4 นิ ้ว

เหมาะกับงานที่มีการรับน ้าหนักพอสมควร เช่น
เต็นท์ นัง่ ร้ าน เฟอร์ นเิ จอร์ ตา่ งๆ เป็ นต้ น

ท่อซิก้าสีน ้าเงิน

หนา

½ - 5 นิ ้ว

เหมาะกับงานโครงสร้ างที่ต้องการความแข็งแรง
เป็ นพิเศษ หรื อต้ องทนทานต่อแรงดัน เช่น คอก
เลี ้ยงสัตว์ ท่อน ้า โรงเพาะชา เป็ นต้ น

ท่อซิก้าสีแดง
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การใช้ งาน

กลุ่มที่ 2 ผลิตและจาหน่ ายท่ อเหล็กร้ อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ ตราสินค้ า “DAIWA”
บริ ษัทจาหน่ายท่อเหล็กร้ อยสายไฟประเภท Pre-zincภายใต้ ตราสินค้ าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้ อยสายไฟคือท่อที่มี
ไว้ สาหรับปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรื อการถูกสารเคมี เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังช่วยป้องกันอันตรายจาก ไฟไหม้ เนื่องด้ วยหากเกิดการลัดวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรื อความร้ อนจะถูกจากัดอยู่
ภายในท่อ อีกทังการเดิ
้
นสายไฟในท่อยังทาให้ การซ่อมหรื อเปลี่ยนสายไฟเมื่อชารุ ดสามารถทาได้ อย่างสะดวก ผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟของบริ ษัท มี 5 ประเภทหลักคือ
ประเภท

ความหนา

ขนาด

ท่อตรงชนิดบาง (Electrical
Metallic Tubing : EMT)

½ - 2 นิ ้ว

ท่อตรงชนิดหนาปานกลาง
(Intermediate Metallic
Conduit :IMC)

½ - 4 นิ ้ว เหมาะสาหรับงานภายนอกอาคาร

ท่อตรงชนิดหนา
½ - 6 นิ ้ว
(Rigid Steel Conduit:RSC)

การใช้ งาน
เหมาะสาหรับงานภายในอาคาร

สามารถฝังดินหรื อพื ้นคอนกรีตได้

ท่อโค้ ง

½ - 4 นิ ้ว

สาหรับการเดินท่อเข้ ามุม

ข้ อต่อ

½ - 5 นิ ้ว

สาหรับต่อท่อเข้ าด้ วยกันในกรณีที่
เดินท่อเป็ นระยะทางยาวกว่าความ
ยาวท่อ

นอกจากสินค้ าหลักทัง้ 2 ประเภทแล้ ว บริ ษัทยังมีรายได้ จากการจาหน่ายร้ านค้ าสาเร็ จรู ปแบบโมดูลาร์ และการจาหน่าย
ท่อเกรดรอง ดังนี ้
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ร้ านค้ าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์
เป็ นนวัตกรรมของบริ ษัทที่เกิดจากความมุ่งมัน่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทาธุรกิ จของลูกค้ า บริ ษัทพบว่าการก่อสร้ าง
ร้ านค้ าประสบปั ญหาเรื่ องระยะเวลาในการก่อสร้ างที่ไม่สามารถควบคุมให้ เสร็ จตามกาหนดเวลาเนื่องด้ วยปั จจัยด้ าน
แรงงานและสภาพแวดล้ อม เช่น ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกทาให้ ไม่สามารถทาการก่อสร้ างได้ เป็ นต้ น ร้ านค้ าสาเร็ จรูปแบบ
โมดูลาร์ เป็ นการสร้ างร้ านค้ าในโรงงานโดยการแบ่งการสร้ างโครงสร้ างเป็ นส่วนๆแล้ วนาไปประกอบเป็ นร้ านค้ าที่หน้ างาน
ร้ านค้ าสาเร็ จรู ปแบบโมดูลาร์ นี ้สามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการสร้ างได้ เนื่องด้ วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงาน
ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่ องสภาพแวดล้ อม อีกทังยั
้ งสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนี ้ยังสามารถลดเวลาในการ
ก่อสร้ างได้ อีกด้ วย โครงการนีไ้ ด้ รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP)
และได้ รับความร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจยั ผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านสถาปั ตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ปัจจัยความเสีย่ ง
การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปัจจัยเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ที่มีนยั สาคัญดังนี ้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริ ษัท คือ เหล็กชุบสังกะสี ซึง่ มูลค่าซื ้อเหล็กชุบสังกะสีของบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ
90 ของยอดซื ้อสินค้ าและบริ การรวม ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 ราคาเหล็กที่บริ ษัทซื ้อมีการผันผวนตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลก ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทหากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าตามต้ นทุนเหล็กที่มี
การเปลีย่ นแปลงได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการกาหนดราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ แต่ในกรณี ที่
ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมาก บริ ษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาได้ ในระดับหนึง่ อีกทังบริ
้ ษัทมิได้ มีนโยบาย
กักตุนเหล็กเพื่อเก็งกาไร โดยจะสัง่ ซื ้อเหล็กตามความต้ องการในการผลิตเท่านัน้ วัตถุดิบที่ได้ รับผลกระทบจึงมีไม่มากนัก
2. ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้ ทางการค้ าของภาครัฐ
กรมการค้ าต่างประเทศได้ ใช้ มาตรการการตอบโต้ การทุ่ม ตลาด (Anti-Dumping) เพื่อ ปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศจากการโจมตีของสินค้ าต่างประเทศที่ขายในราคาต่ากว่าต้ นทุนการผลิต หรื อสินค้ าที่ขายในราคาต่ากว่า
สินค้ าชนิดเดียวกันในตลาดอื่นๆ หากเหล็กชุบสังกะสีอนั เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัท ถูกตัดสินว่าเป็ นสินค้ าที่ถกู ทุม่ ตลาด
จะทาให้ ต้นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากจะต้ องเสียภาษี จากการนาเข้ าวัตถุดิบเพิ่มในอัตราเดียวกัน อันอาจจะ
ทาให้ มีผลกระทบต่อกาไรของบริ ษัท ทังนี
้ ้เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนจากประเทศจีน ไต้ หวัน และเกาหลี ถูกเปิ ดการไต่
สวนการทุ่ม ตลาด เมื่ อ วัน ที่ 9 กัน ยายน 2559 ระยะเวลาการไต่สวนจะใช้ เวลาไม่เกิ น 1 ปี อย่างไรก็ ดี จ นถึ งวัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ก็ยงั ไม่มีผลการไต่สวนออกมา
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี การขึ ้นภาษี นี ้ทาให้ ต้นทุนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนของผู้ผลิตในประเทศทุกรายเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน
จึงมิได้ ทาให้ บริ ษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริ ษัทยังพิจารณานาเข้ าเหล็กชุบสังกะสีแบบ
จุ่มร้ อนจากประเทศอื่นที่มิได้ ถกู มาตรการการตอบโต้ การทุ่มตลาดเพื่อช่วยลดความเสีย่ ง
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบหลักของบริ ษัทมีการนาเข้ าจากต่างประเทศเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ โดยระหว่างปี 2558 ถึง 2560
บริ ษัทมีการนาเข้ าโดยชาระค่าวัตถุดิบเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมูลค่าระหว่าง 359.00 ล้ านบาท ถึง 705.00 ล้ านบาท
บริ ษัทจึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงิน
ต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อรายได้ และอัตรากาไรของบริ ษัทเมื่อคิด
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เป็ นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาการบันทึก
บัญชีกับวันที่ทาการแลกเปลี่ยนเงินเป็ นสกุลบาทมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยในปี 2558 บริ ษัทขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 4.71 ล้ านบาท , ปี 2559 บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 5.52 ล้ านบาท และ ปี 2560 บริ ษัท
มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 9.32 ล้ านบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ดังนัน้ เพื่ อลดความเสี่ย งความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นดังกล่าว ผู้บ ริ ห ารมี ก ารตรวจสอบข้ อมูลอัต รา
แลกเปลี่ย นเป็ น ประจาเพื่ อให้ สามารถตอบสนองได้ ทัน ท่วงที ห ากอัต ราแลกเปลี่ยนมี ก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี ้บริ ษัทมีการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (forward contract)เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ น ภายใต้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หาร
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิน ภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์ รีซีท และเงิ นกู้ยืม จากสถาบันการเงิ น
เท่ากับ 294.93 ล้ านบาท, 246.90 ล้ านบาท และ 284.58 ล้ านบาทตามลาดับ และบริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน
เท่ากับ 11.32 ล้ านบาท , 11.34 ล้ านบาทและ 11.37 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ส่วนหนึง่ ของเงินกู้ยืมมีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว
ดังนันในกรณี
้
ที่อตั ราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้น ย่อมส่งผลให้ บริ ษัทมีภาระที่จะต้ องจ่ายดอกเบี ้ยเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นเช่น กัน
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว เงินที่ได้ จากการระดมทุนส่วนหนึ่ง
จะนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทดแทนส่วนที่ก้ ูยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี ้ยได้
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่ายและร้ านค้ าที่มีศกั ยภาพ เพื่อเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้ า
อย่างทัว่ ถึง ตัวแทนจาหน่ายและร้ านค้ าเหล่านี ้มักมีร้านค้ าในเครื อหรื อคู่ค้ากระจายอยู่หลายพื ้นที่ สินค้ าของบริ ษัทจึง
สามารถเข้ าถึงผู้ใช้ งานได้ ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าให้ ตวั แทนจาหน่ายรายหนึ่ง คิดเป็ น
ยอดขายมากกว่าร้ อยละ 30 บริ ษัทจึงมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงตัวแทนจาหน่ายรายดังกล่าว
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ลูกค้ ารายดังกล่าวเป็ นลูกค้ าประจาที่มีการทาธุรกิจกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี และมีความสัมพันธ์ ที่ดี
ต่อกัน บริ ษัทจึงเชื่อว่าตราบเท่าที่บริ ษัทมีการรักษาคุณภาพของสินค้ าและการบริ การที่ดี ลูกค้ ารายนี ้จะยังคงเป็ นคู่ค้าที่ดี
ของบริ ษัทต่อไป นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี การขยายลูกค้ าใหม่ๆเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มพื ้นที่ในการกระจาย
สินค้ าอีกด้ วย
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6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้า
บริ ษั ทมีการซือ้ เหล็กชุบ สังกะสีด้วยยอดซือ้ มากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าซือ้ สินค้ าและบริ การรวมจากคู่ค้ า
จานวน 2 ราย โดยเป็ นคู่ค้าในปี 2558 จานวน 1 รายมีสดั ส่วนการซื ้อประมาณร้ อยละ 50 – 60 ของมูลค่าซื ้อสินค้ าและ
บริ การรวม, ปี 2559 จานวน 2 ราย มีสดั ส่วนการซื ้อ ร้ อยละ 30 – 40 ของมูลค่าซื ้อสินค้ าและบริ การรวม และปี 2560
จานวน 2 ราย มีสดั ส่วนการซื ้อ ร้ อยละ 30 – 70 ของมูลค่าซื ้อสินค้ าและบริ การ บริ ษัททังสองบริ
้
ษัทเป็ นบริ ษัทในประเทศ
จีนโดยบริ ษัทมีการซื ้อเหล็กชุบสังกะสีจากคู่ค้าทัง้ 2 รายนี ้มากกว่าตัวแทนจาหน่ายรายอื่นๆ ด้ วยเหตุผลเรื่ องราคา การ
จัดส่งและคุณภาพของสินค้ า
มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทมีค่คู ้ าที่บริ ษัทได้ คดั เลือกเอาไว้ ใน approved vendor list จานวนหลายราย โดยมีทงคู
ั ้ ่ค้าในประเทศไทย
และต่างประเทศ ดังนันแม้
้ ว่าบริ ษัทจะไม่สามารถซื ้อเหล็กชุบสังกะสีจากคู่ค้าทัง้ 2 รายนี ้ บริ ษัทก็ยงั มีค่คู ้ ารายอื่นๆสาหรับ
ซื ้อวัตถุดิบ
7. ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของคู่แข่ ง
ปั จจุบนั เหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc ไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดทาการจาหน่ายเพื่อเป็ นสินค้ าหลัก เนื่องด้ วย
ตลาดยังมีขนาดเล็กหากเทียบกับเหล็กโครงสร้ างสาหรับงานก่อสร้ าง ดังนันอาจไม่
้
ค้ มุ กับการลงทุน อย่างไรก็ดี มีความ
เป็ นไปได้ วา่ ในอนาคต ผู้ประกอบการรายอื่นอาจมีการเปลีย่ นนโยบายและเริ่ มจาหน่ายสินค้ าประเภทเดียวกับบริ ษัทได้ ซึง่
จะกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัท
มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทได้ ทาตลาดเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc มานานกว่า 5 ปี และเป็ นผู้บกุ เบิกรายแรกๆ ดังนันแล้
้ วบริ ษัท
จึงมีประสบการณ์ในสินค้ าประเภทนี ้ อีกทังสิ
้ นค้ ายังได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ า รวมถึงตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั และ
จดจาได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงเชื่อว่าความเสีย่ งดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
8. ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับการต่ อสัญญาเช่ าที่ดินจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษั ท ได้ มี ก ารเช่ า ที่ ดิ น จากผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ซึ่ง เป็ น กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ เป็ น ที่ ตัง้ ของ
เครื่ องจักรการผลิต ซึ่งในปั จจุบันใช้ ในการผลิตท่อร้ อยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็ นหลัก โดยในปี 2559 และปี 2560
เครื่ องจักรนี ้มีสดั ส่วนกาลังการผลิตไม่เกินร้ อยละ 10 ของกาลังการผลิตทังหมด
้
ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจมีความเสีย่ งจากการที่
ไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินในอนาคตซึง่ อาจส่งผลกระทบกับกาลังการผลิต รวมถึงการสูญเสียอาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 3.58 ล้ านบาท ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นที่ดินที่เช่าดังกล่าว และต้ องเสียค่า
รื อ้ ถอนและติดตังเครื
้ ่ องจักร
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มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี เครื่ องจักรในที่ดินดังกล่าวเป็ นเครื่ องจักรเก่าที่ใช้ ในการผลิตไม่มาก นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มีการทา
สัญญาเช่าซึ่งเป็ นการต่ออายุสญ
ั ญาได้ ทกุ 3 ปี โดยเป็ นการต่ออายุแบบอัตโนมัติใน 2 ครัง้ แรก รวมเป็ นระยะเวลา 9 ปี มี
อัตราการขึ ้นราคาค่าเช่า 10% ทุก 3 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน บริ ษัทจะได้ รับสิทธิในการซื ้อที่ดินดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น
9. ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุม่ ผู้บริ หาร
รวมถึง บริ ษัท ดีงาม โฮลดิ ้ง จากัด จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62.60 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท และกลุม่ ผู้บริ หารยังเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทด้ วย จึงทาให้ กลุม่ ผู้ถือ
หุ้นดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องทีก่ ฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนด ซึ่งต้ องได้ รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นราย
อื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริ หารของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ด้ ว ยโครงสร้ างการจัด การของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุก รรมการ รวม 4 ชุด ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยแต่ละคณะ
มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทาให้ ระบบการทางานของบริ ษัทมีความเป็ นมาตรฐานตรวจสอบได้ ง่าย
อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจานวนกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทาให้ สามารถ
สอบทานการทางานของบริ ษัทให้ มีความโปร่งใสได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอานาจในการนาเสนอเรื่ องต่างๆที่จะ
พิจารณาเข้ าสูก่ ารประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระดับหนึ่ง นอกจากนันแล้
้ ว บริ ษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั ิกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยว
โยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าว
จะไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการนันๆ
้ ทาให้ สามารถลดทอนความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึน้ ได้ อีกด้ วย
10. ความเสี่ยงจากการที่ไม่ สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าสาหรับสินค้ าประเภทท่อร้ อยสายไฟ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ขันตอนการพิ
้
จารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งต้ องมีการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ ายกับเครื่ องหมายการค้ าอื่น ๆ ที่
แพร่ หลายหรื อได้ ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ก่อนแล้ ว (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า
พ.ศ. 2534) ดังนัน้ หากบริ ษัทไม่สามารถจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว หรื อไม่สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ดังกล่าวต่อไป รวมถึงถูกดาเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า พ.ศ. 2534 ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัทได้
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มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี จากการสอบทานข้ อมูลของบริ ษัทในเบื ้องต้ นพบว่า ยังไม่พบเครื่ องหมายการค้ าใดที่มีความเหมือน
คล้ ายกับตราสินค้ าของบริ ษัทในสินค้ าประเภทเดียวกันแต่อย่างใด ประกอบกับบริ ษัทมีการใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
มาเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 10 ปี โดยที่ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยนให้ ระงับใช้ เครื่ องหมายการค้ า นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ มี
เหตุการณ์ อื่ น ใดที่ จ ะส่งผลให้ บ ริ ษั ท ไม่ สามารถใช้ เครื่ อ งหมายการค้ า ดังกล่า วได้ นัน้ บริ ษั ท ยังสามารถเปลี่ย นไปใช้
เครื่ อ งหมายการค้ า อื่ น ของบริ ษั ท ที่ ได้ รับ การจดทะเบี ย นแล้ วอี ก ด้ ว ย ทัง้ นี ้ รายได้ จ ากการจ าหน่ า ยสิ นค้ า กลุ่ม ที่ ใ ช้
เครื่ องหมายการค้ าที่อยูร่ ะหว่างการขอจดทะเบียนดังกล่าวนัน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขาย
รวมในปี 2560 เท่านัน้ ทางบริ ษัทจึงประเมินว่าความเสีย่ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทแต่อย่างใด
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รายการระหว่างกัน
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ สามารถสรุป
ความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ

•

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค

•

(“KLS”)
•

•
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เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ
ZIGA โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 260 ล้ านบาท
เป็ นบริ ษัทของครอบครัวนายวุฒศิ กั ดิ์ ทัสฐาน ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของคุณมณฑา ทัสฐาน
โดยคุณมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นของ ZIGA
นายวุฒิศกั ดิ์ ทัสฐาน เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 20 ของทุนจดทะเบียน 35 ล้ านบาท
KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแม่พมิ พ์พลาสติก และธุรกิจจาหน่าย ติดตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคล และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง สาหรับปี 2560 มีดงั นี ้
รายการระหว่ างกันกับนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าทีด่ ิน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
2559
2560
600,000

600,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
บริ ษัท เช่าที่ดิน จากนายศุภกิ จ งามจิ ต รเจริ ญ
แปลงที่ ตัง้ โรงงานเลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ ในการผลิ ต
สิ น ค้ าของบ ริ ษั ท โดย ในปี 2559 และ 2560
มี อัต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 50,000 บาท ตามการ
ประเมิ น ราคาค่ า เช่ า จากผู้ ประเมิ น ราคาอิ ส ระ
โดยได้ ป ระเมิ น ราคาค่ าเช่ าในอัต รา 50 บาทต่ อ
ตารางวา ตามรายงานฉบับ วัน ที่ 15 มกราคม
2559 ซึ่ ง คิ ด เป็ นค่ า เช่ า ประมาณ 51,720 บาท
ต่ อ เดื อ น จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดอั ต ราคาเช่ า ให้
สอดค ล้ องกั บ ราคาประเมิ น ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
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รายการระหว่ างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด (“KLS”)

ลักษณะรายการ
- ค่าจ้ างทาแม่พิมพ์สาหรับ
พลาสติกครอบปลายท่อ
- ค่าจ้ างทาพลาสติกครอบ
ปลายท่อ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
2559
2560
609,000

-

74,266

2,213,937

-

79,465

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

731,095

2,368,913

ชาระคืนระหว่างงวด

(651,630)

(2,102,954)

79,465

265,959

-รายได้ จากการขายเศษวัสดุ

-

9,084

-รายได้ คา่ ขนส่ง

-

- เจ้ าหนี ้การค้ า
ยอดยกมา

ยอดปลายงวด

-ลูกหนี ้การค้ า

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
ในปี 2559 บริ ษั ท ได้ จ้ า ง KLS ให้ ท าแม่พิ ม พ์
พลาสติกครอบปลายท่อ สาหรับป้องกัน เกลียว
ปลายท่อเสียหาย โดยบริ ษัทสัง่ ทาแม่พิมพ์ สาหรับ
ท่อ 9 ขนาด มูลค่า 609,000 บาท และเริ่ มมีจ้างทา
พลาสติ ก ครอบปลายท่ อ จนถึ ง ปั จ จุ บัน ส าหรั บ
ราคาในการจ้ างทาพลาสติกครอบปลายท่อมีการ
เปรี ย บเที ย บราคาและเงื่ อ นไขการค้ า กับ ผู้ผ ลิ ต
แม่พิมพ์รายอื่นตามกระบวนการจัดซื ้อของบริ ษัท
ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณ าจากคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

บริ ษัทได้ มีการขายเศษวัสดุ ให้ กับ KLS และมี
748 การคิดรายได้ ค่าขนส่งของเศษวัสดุนี ้ โดยในการ
ขายได้ มี นโยบายการกาหนดราคาตามกระบวน
การขายของบริ ษั ท ซึ่ งได้ ผ่า นการพิ จ ารณาจาก
- ค ณ ะ ก รรม ก า รต รว จ ส อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ จ า ก
10,520 คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

ยอดยกมา

-

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

-

รับชาระระหว่างงวด

-

(10,520)

ยอดปลายงวด

-

-

สรุ ปภาระคา้ ประกันระหว่ างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีการค ้าประกันโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในปี 2559 และ 2560 บริ ษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยแบ่งการทารายการ
ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
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•

•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัท ได้ มีก ารว่า จ้ า งบริ ษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค จากัด ให้ ท าแม่พ ิม พ์พ ลาสติก ครอบปลายท่อ
ส าหรับ ป้อ งกัน เกลีย วปลายท่อ เสีย หาย มีก ารสั ง่ ท าแม่พ ิม พ์ส าหรับ ท่อ 9 ขนาด เป็ น มูล ค่า
609,000.00 บาท โดยได้ มีการจ่ายมัด จาครึ่ งหนึ่งเป็ นจานวนเงิน 304,500.00 บาท ในไตรมาสที่ 3
ปี 2559 และจ่ายอีกครัง้ เป็ นจานวนเงิน 304,500 บาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นอกจากนี ้ ในปี 2559
และปี 2560 ยัง มีก ารจ้ า งท าพลาสติก ครอบปลายท่อ เป็ น จ านวนเงิน ทั ้งสิ ้น 79,465 บาท และ
2,368,913 บาทตามลาดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
โดยในการจัดซื ้อได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาตามที่กาหนดไว้ ในการจัดซื ้อตามปกติของบริ ษัท และบริ ษัท
ได้ มีการขายเศษวัสดุ ให้ กบั บริ ษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค จากัด และมีการคิดรายได้ ค่าขนส่ง จากการ
ส่งเศษวัสดุนี ้ โดยในการขายได้ มีนโยบายการกาหนดราคาตามกระบวนการขายของบริ ษัท
รายการเช่าทรัพย์สิน บริ ษัทมีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ซึ ่ง รายการดัง กล่า วเป็ น รายการที ่ม ีค วามจ าเป็ น และสมเหตุส มผล และไม่ท าให้ บ ริ ษ ัท เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างการลงทุนซื ้อที่ดินกับการเช่า
ที่ดินจากกรรมการ โดยบริ ษัทตัดสินใจทาสัญญาเช่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ถกู กว่าการลงทุนซื ้อที่ดิน ทาให้
บริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ซื ้อที่ดินจากกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการระหว่างกัน เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจาเป็ น และ
ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ น
สาคัญ ประกอบกับเป็ นพื ้นที่ที่มีความได้ เปรี ยบด้ านทาเลที่ตงและสามารถด
ั้
าเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่ น

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
การทารายการระหว่างกันของบริ ษัทที่ผา่ นมาก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ มีการพิจารณาโดยกรรมการ
บริ ษัท ซึง่ ในขณะนันบริ
้ ษัทยังไม่มีการกาหนดนโยบายหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน โดยการ
พิจารณาเข้ าทารายการระหว่างกันได้ คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันแล้ วซึ่งได้ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยหากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ าเป็ น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ค วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว เพื่ อ น าไปใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสีย
ในการทารายการ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริ ษัทในการทา
รายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื ้อและขายสินค้ า วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดยการ
ทารายการดังกล่าวจะต้ องมีเงื่อนไขการค้ าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั การทารายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจ
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มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลัก ษณะเดียวกับของผู้ประกอบการ
อื่นในธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเช่า
ทรัพย์สิน หรื อรายการเกี่ยวกับการซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และข้ อ บังคับ ประกาศ ค าสั่งหรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และ
สานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืม เงิน
เพื่อให้ บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรื อดาเนินงานแทนบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของ
บริ ษัท เพื่อให้ การตัดสินใจเข้ าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุด
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย โดยบริ ษั ทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ
56-1) รายงานประจาปี ของบริ ษัท (56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท
แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทารายการต่อไปในอนาคต ได้ แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริ ษัทเช่าจาก
คุณ ศุภกิ จ งามจิ ต รเจริ ญ โดยสัญ ญาเช่า ที่ดิ น ฉบับ ใหม่มี อ ายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี นับ ตัง้ แต่เดื อนมกราคม 2559
ซึ่งเกิดขึ ้นจากความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และ (2) รายการว่าจ้ าง บริ ษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค
จากัด ให้ ผลิตชิ ้นงานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจาเป็ นสาหรับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการทารายการระหว่างกันตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และเลขานุการบริษท
ั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี บญ
ั ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program รุ่น 208/2015
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017
• หลักสูตร (BSI) รุ่น 3/2017
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• กรรมการ
บริ ษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
• กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จากัด
• กรรมการ
บริ ษัท เดอ ละไม จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
2559 - ปั จจุบัน กรรมการ
2558 - ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2560 - ปั จจุบัน กรรมการผู้จดั การ
ประธานบริ หารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ
2555 - ปั จจุบัน รองกรรมการผู้จดั การ
ประธานบริ หารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ
2554 - 2555
กรรมการผู้จดั การ
2551 - 2554
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)
2553 - ปั จจุบัน กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
2560 - ปั จจุบัน กรรมการ
2553 - 2560
กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ มี

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เดอ ละไม จากัด
บริ ษัท เดอ ละไม จากัด
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กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม/
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาโทการจัดการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
นายพลรชฏ เปี ยถนอม
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 118/2009
• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009
• Audit Committee Program (ACP)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท/ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• กรรมการ
บริ ษัท ไทยออร์ แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
• กรรมการ
บริ ษัท เอ็มดิก อินเตอร์ เทรด จากัด
• ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการ
บริ ษัท สร้ างคนเก่ง จากัด
• กรรมการ
บริ ษัท เอ็มดิก โฮลดิ ้ง จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
2559 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษัท ไทยออร์ แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
2558 - ปั จจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
กรรมการตรวจสอบ
2554 - ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษัท เอ็มดิก อินเตอร์ เทรด จากัด
2553 - ปั จจุบัน ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการ
บริ ษัท สร้ างคนเก่ง จากัด
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบัน กรรมการ
2547 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษัท เอ็มดิก โฮลดิ ้ง จากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ มี
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กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาโทหลักสูตร ผู้บริ หาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาตรี บญ
ั ชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016
นางเอมอร โชติยะปุตตะ
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• เลขานุการบริ ษัท / ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
บริ ษัท เอส.พี.ซี พรี เซียส เมททอล จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
2558 - ปั จจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2555 - ปั จจุบัน เลขานุการบริ ษัท /ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน บริ ษัท เอส.พี.ซี พรี เซียส เมททอล จากัด
2546 - 2555
เลขานุการบริ ษัท / ผู้จดั การสานักตรวจสอบภายใน /
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2543 - 2546
เลขานุการ รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
2541 - 2443
กรรมการบริ หาร /ผู้ชว่ ยผู้จดั การสานักตรวจสอบภายใน บริ ษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
2536 - 2541
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน Compliance บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่ มี
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
อายุ 41 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 21 เมษายน 2541
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 198/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 2014
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
• MDICP รุ่น 15
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 17
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• กรรมการ
บริ ษัทไทยออร์ แกนิควิสาหกิจเพือ่ สังคม จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
2559 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษัทไทยออร์ แกนิควิสาหกิจเพือ่ สังคม จากัด
2546 - ปั จจุบัน กรรมการบริษัท
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 156,050,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 30.01)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้ องชายคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ และเป็ นพีช่ ายคุณ
มณฑา ทัสฐาน, คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่ างประเทศ
อายุ 42 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 21 เมษายน 2541
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยม)
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 198/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 2014
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
• 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) รุ่นที่ 17
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2558 - ปั จจุบัน กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบัน ผู้อานวยการ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
Procurement and Purchasing Director
2544 - 2546
Brand Manager (Export Department)
บริ ษัท โซนุส เอ็กซ์ปอร์ ต, ไทย มาร์ ติน กรุ๊ป
2542 - 2544
Marketing
บริ ษัท บูติคนิวซิตี ้ จากัด (มหาชน)
2540 - 2542
พนักงานฝ่ ายบริ หาร
บริ ษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 10,364,444 (คิดเป็ นร้ อยละ 1.99)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ คุณมณฑา ทัสฐาน ,
คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม/
กรรมการบริหาร/ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
อายุ 35 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Master of Science in Service Management and
Design Warwick University (United Kingdom)
• Master of Engineer in Engineering Management Chulalongkorn University
• ปริ ญญาตรี computer science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program รุ่น 209/2015
• MDICP รุ่น 15
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม/กรรมการบริ หาร
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2551 - ปั จจุบัน กรรมการบริษัท
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
กรรมการบริ หาร
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
2550 – 2551 นักวิเคราะห์การตลาด
Digital Alchemy Ltd.
2548 – 2550 วิศวกรรมซอฟแวร์
Thomson Reuters Software (Thailand) Ltd.
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 15,546,667 (คิดเป็ นร้ อยละ 2.99)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้ องชายคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ , คุณมณฑา ทัสฐาน , คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้อานวยการฝ่ าย Demand
อายุ 39 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
นางมณฑา ทัสฐาน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2558 - ปั จจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการฝ่ าย Demand
2555 - ปั จจุบัน ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2550 - 2554
การตลาด
บริ ษัท เคแอลเอส อิเลคทริ ค จากัด
2548 - 2553
การตลาด
บริ ษัท เอสดับบลิว อินเตอร์ เน็ท จากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 7,773,333 (คิดเป็ นร้ อยละ 1.49)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้ องสาวคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญและ
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ และเป็ นพี่สาวคุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อายุ 37 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ประวัติการอบรม
• Family Business Governance (FBG)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
• กรรมการบริ หาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ/
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2547 - ปั จจุบัน กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 15,546,667 (คิดเป็ นร้ อยละ 2.99)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้ องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ ,คุณมณฑา ทัสฐาน และเป็ นพี่สาวคุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

36

ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดการ Supply
อายุ 36 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 1 มิถนุ ายน 2546
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
• Preactor Advanced planning and scheduling
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดการ Supply
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
นางสาวชลธร งามจิตรเจริญ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2546 - ปั จจุบัน ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดการ Supply
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ลูกพี่ลกู น้ องของคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ, คุณมณฑา ทัสฐาน , คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
อายุ 38 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 1 ตุลาคม 2560
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
ประวัติการอบรม
• TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 หลักสูตรย่อย 105
(TFRS 10 TAS 27 TAS 28 TFRS 11 TFRS 12)
นางสาวฐิตพ
ิ ร เขียวยวง
• TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 หลักสูตรย่อย 503
(TAS 12 TSIC 25 ร่าง TAS 41)
• การบัญชีภาษีเงินได้ ปี 59 หลักการ ปั ญหาและแนวปฏิบตั ิ
• ภาษี จากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทังระบบและอนุ
้
สญ
ั ญาภาษี ซ้อน
• ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่และมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้ อง 2560
• มาตรฐาน TFRS for SMEs 2560
• เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้ านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2560 - ปั จจุบัน ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2547- 2560
ผู้จดั การตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริ ษัท สานักงาน ทีเอเอส จากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
อายุ 42 ปี
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง : 9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประวัติการอบรม
• Company Secretary Program 68/2016
นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
• CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IA
• HCME การบริ หารทุนมนุษย์
• MDICP 15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารต้ นทุน
• ISO 9001: 2015 Requirements
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
2553 - ปั จจุบัน เลขานุการบริ ษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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โครงสร้างการถือหุน
้
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 เท่ากับ 260.00 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โดยมีทนุ ชาระแล้ วรวม 260.00 ล้ านบาท คิดเป็ นจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 520.00 ล้ านหุ้น
ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1.

กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร
1. บริ ษัท ดีงาม โฮลดิ ้ง จากัด/1
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
3. นางสาวฐปนี ตรี มทุ ธาพงศ์
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
5. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริ ญ
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ
7. นางมณฑา ทัสฐาน
รวม
2. นางเล็ก ตรี มทุ ธาพงศ์
3. นางสาววิภาภรณ์ ตรี มทุ ธาพงศ์
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คาโม
5. นางฮุ้ยลัง้ แซ่ฉวั่
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
7. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
8. นายวิโรจน์ หัสดินไพศาล
9. นายดนัย เต็มไพศาลกุล
10. นายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์
รวมทัง้ หมด
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จานวนหุ้น

ร้ อยละ

80,311,800
156,050,000
39,991,110
15,546,667
15,546,667
10,364,444
7,773,333
325,584,021
20,728,889
16,316,667
15,546,667
12,955,556
7,883,600
7,720,455
3,469,000
2,200,000
2,100,000
414,504,855

15.44
30.01
7.69
2.99
2.99
1.99
1.49
62.60
3.99
3.14
2.99
2.49
1.52
1.48
0.67
0.42
0.40
79.70

โครงสร้ างกลุ่มบริษัท
เดิมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทมีการถือหุ้นในบริ ษัท ซิก้า สตีล คอร์ ปอเรชั่น จากัด ซึ่งทาธุรกิจจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้ างประเภท Pre-zinc ของบริ ษั ท ดังนัน้ บริ ษัท ซิก้ า สตี ล คอร์ ป อเรชั่น จากัด จึงเป็ นบริ ษั ท ภายใต้ การควบคุม
เดียวกันเนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
ภายหลังบริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ างภายในองค์ ก ร โดยบริ ษั ท ท าการจ าหน่ ายเหล็ก โครงสร้ างประเภท
Pre-zinc เองและบริ ษัท ซิก้า สตีล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ หยุดการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มิได้ มีการประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้ งกับกลุม่ บริ ษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ น
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อาจจะเกิ ดขึน้ จากการที่ ผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้ แก่ คุณ ศุภกิ จ งามจิ ต รเจริ ญ
จะประกอบธุรกิจทับซ้ อนกันกับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังกล่าวจึงได้ ทาสัญ ญากับบริ ษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันกับบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อร้ อยสายไฟ เหล็กโครงสร้ างและระบบก่อสร้ างร้ านค้ า
สาเร็ จรูปแบบโมดูลาร์ รวมถึงธุรกิจอื่นของบริ ษัทในอนาคต รวมทังจะไม่
้
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนแบบไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด
หรื อเป็ นกรรมการหรื อรับจ้ างหรื อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจ
ดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้ บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกิจการนันๆ
้ ซึ่งสัญญานี ้มีผลผูกพันจนกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้ องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่า
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท และไม่มีทา่ นใดดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการของบริ ษัท
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มีคุณ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ประกาศบังคับใช้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทุกประการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ
7. นางมณฑา ทัสฐาน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและนวั ต กรรม/ประธาน
กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร

โดยมีนางสาวธนิดา เกรี ยงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ หรื อ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ หรื อ นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ กรรมการสองในสาม
คนลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริ ษัท
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ในปี 2560 บริ ษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและ
นวัตกรรม โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี ้

ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1)

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง 2)
นายพลรชฏ เปี ยถนอม 3)
นางเอมอร โชติยะปุตตะ 4)
นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครัง้ ที่มีการประชุม

-

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและนวัตกรรม
2/2
2/2
2/2

-

-

-

-

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

4/4
4/4
4/4
-

หมายเหตุ :
1/. การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มเติมจานวน 5 ราย ได้ แก่ นายไสว
ฉัตรชัยรุ่งเรือง, นายพลรชฏ เปี ยถนอม, นางเอมอร โชติยะปุตตะ, นายธีรนาท งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน
2/. นายไสว ฉัต รชัยรุ่ งเรื อ ง ได้ รับ การแต่งตัง้ เป็ น ประธานคณะกรรมการบริ ษั ทในการประชุมคณะกรรมบริ ษั ทครัง้ ที่ 9/2558 เมื่ อวัน ที่
9 ตุลาคม 2558
3/. นายพลรชฏ เปี ยถนอม ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
4/. นางเอมอร โชติยะปุตตะ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนิดา เกรี ยงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และนวัตกรรม จานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม

โดยมี นางสาวธนิดา เกรี ยงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการบริ หาร จานวน 5 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
2. นางมณฑา ทัสฐาน
3. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริ ญ
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ
3. นางมณฑา ทัสฐาน
4. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริ ญ
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริ ญ
6. นางสาวชลธร งามจิตรเจริ ญ
7. นางสาวฐิ ติพร เขียวยวง
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ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้ จัด การ / ผู้อ านวยการฝ่ ายการจั ด ซื อ้ จัด หาและจัด ซื อ้
ต่างประเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการ Demand
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ/ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการ Supply
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวธนิดา เกรี ยงพานิช ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่
9 ตุลาคม 2558
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี ้
4.1 ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีเ่ กี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลในการ
ดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
4.2 ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตาม
กฎหมาย
4.4 จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
4.5 หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และนวัตกรรม

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการผู้จดั การ
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
คุณฐิ ติพร เขียวยวง
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ฝ่ ายการบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณเมทินี งามจิตรเจริ ญ

ฝ่ ายจัดการ Supply
คุณชลธร งามจิตรเจริ ญ

ฝ่ ายการจัดซื ้อจัดหาและ
จัดซื ้อต่างประเทศ
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ

ฝ่ ายจัดการ Demand
คุณมณฑา ทัสฐาน

ฝ่ ายพัฒนาและควบคุม
ระบบธุรกิจ
คุณธีรนาท งามจิตรเจริ ญ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัทประสบ
ความสาเร็ จและเติบโตก้ าวหน้ าทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จึงมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจนเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง บริ ษัทสนับสนุนและลงทุนด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการปรับตัวเพื่อให้ ทนั
กับ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่ สาคัญ คื อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและการพัฒ นาพนัก งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ทักษะ ความชานาญในการทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุ กระดับให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน บริ ษัทได้ มีการกาหนดกรอบแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยการวางแผนและพัฒนาอาชีพ (Career
Planning & Development) ด้ วยวิธีการฝึ กอบรม ปฐมนิเทศ สัมมนาทังในและนอกสถานที
้
่ รวมถึงการไปดูงานทังในและ
้
นอกประเทศ เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่ มุง่ สูค่ วามสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีพี่เลี ้ยงคอยให้ คาแนะนา โดยผ่าน
โปรแกรม On the Job Training ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตังแต่
้ วนั แรกที่เริ่ มปฏิบตั ิงาน และฝึ กให้ พนักงานรุ่ นพี่ดแู ลสอน
งาน เป็ นการใช้ ระบบพี่เลี ้ยง ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่พนักงานรุ่นน้ อง รวมทังการแบ่
้
งปั นความรู้โดยการแนะนา (Coaching)
ให้ แ ก่ น้ อ งนักศึก ษาที่ เข้ ามาฝึ กงานด้ วย และในช่ วงเดื อ นตุลาคมของทุก ปี จะมี ก ารสอบทัก ษะเพื่ อ วัด ระดับ ความรู้
ความสามารถประจาตาแหน่ง เพื่อการปรับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นและมีหน้ าที่งานที่แตกต่างไปจากเดิมและสร้ างมูลค่าให้ แก่ตวั
บุคลากรสูงขึ ้น เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน

รายละเอียด
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมพนักงานทังหมด
้
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมโดยเฉลีย่
จานวนนักศึกษาทีม่ าฝึ กงาน

ปี 2560
1,068 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง/คน
6 คน
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ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
และกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม

ค่ าตอบแทน
(บาท/ คน/ ครัง้ )
15,000
12,000
12,000
10,000
5,000
5,000

สาหรับงวดปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังนี ้
(หน่วย : บาท)

ชื่อ – สกุล

1. นายไสว
2. นายพลรชฏ
3. นางเอมอร
4. นายศุภกิจ
5. นายธีรนาท
6. นางสาววราลักษณ์
7. นางมณฑา
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ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
เปี ยถนอม
โชติยะปุตตะ
งามจิตรเจริ ญ
งามจิตรเจริ ญ
งามจิตรเจริ ญ
ทัสฐาน

คณะ
กรรมการ

ปี 2559
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

75,000
60,000
48,000
-

60,000
50,000
40,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
และ
นวัตกรรม
10,000
-

คณะ
กรรมการ

ปี 2560
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

90,000
72,000
72,000
-

48,000
40,000
40,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
และ
นวัตกรรม
10,000
-

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารดังนี ้
ปี 2559

ปี 2560

ค่ าตอบแทน

จานวนราย
(คน)

ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)

จานวนราย
(คน)

เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตาแหน่งและค่า
คอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
รวม

7
7

10.40
3.41

7
7

11.29
4.58

7

13.81

7

15.87

ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)

ค่ าตอบแทนอื่น
1) กองทุนประกันสังคม
บริ ษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้ แก่ผ้ บู ริ หารจานวน 7 ราย รวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 63,750 บาท
2) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ท ได้ จัดให้ มีกองทุน สารองเลีย้ งชี พ ให้ แก่ ผ้ ูบริ หารโดยบริ ษั ท ได้ สมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 2 ของ
เงินเดือน โดย ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริ หารจานวน 6 ราย รวม
ทังสิ
้ ้นเท่ากับ 114,048 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 1 ราย ที่มีอายุการทางานไม่ครบ 5 ปี ซึ่งยังไม่มีสิทธิ
เข้ าร่วมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3) ประกันภัยกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ ครบเกษียณอายุ (GSE)
บริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงานทุกคนสามารถเข้ าร่ วมโครงการประกันภัยกลุม่ ประกอบไปด้ วย ประกันชีวิตและ
ประกันอุบตั ิ โดยบริ ษัทจะจ่ายสวัสดิการส่วนนี ้ให้ หลังจากพนักงานที่ทางานครบ 2 ปี ขึ ้นไป ซึง่ ประกันภัยดังกล่าว
อยู่ในรู ปแบบสะสมทรัพย์จนครบอายุ 60 ปี โดยมีผ้ บู ริ หารเข้ าร่ วมโครงการในปี 2559 จานวน 5 ราย รวมทังสิ
้ ้น
เท่ากับ 22,800 บาท และในปี 2560 จานวน 5 ราย รวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 24,560 บาท
4) โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ ายซึง่ ให้ ผลประโยชน์แก่พนักงานใน
รูปการประกันระดับเงินเกษี ยณอายุที่จะได้ รับตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้ อง โดยผลประโยชน์ที่ให้ จะขึ ้นอยูก่ บั
ระยะเวลาการท างานและเงิ น เดื อ นในปี สุด ท้ ายของพนัก งานก่ อ นที่ จ ะเกษี ย ณอายุ โดยบริ ษั ท ประมาณ
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุสาหรับผู้บริ หารทุกรายในปี 2559 และในปี 2560 เท่ากับ 1.18 ล้ านบาท และ 1.38
ล้ านบาท ตามลาดับ
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จานวนบุคลากรและค่ าตอบแทน
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ท มี พ นัก งาน (ไม่ ร วมผู้บ ริ ห าร) ทัง้ สิน้ จ านวน 88 คน และจ านวน 90 คน
ตามลาดับ บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานทังสิ
้ ้นตามแบบยื่นรายการภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก)
จานวน 22.83 ล้ านบาท และจานวน 22.52 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และค่า
คอมมิชชัน่ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ าย ดังนี ้

สายงาน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายการจัดการ Supply
ฝ่ ายการจัดซื ้อจัดหาและจัดซื ้อต่างประเทศ
ฝ่ ายจัดการ Demand
ฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
รวม

จานวนพนักงาน
(คน)
ปี 2559
ปี 2560
6
7
7
10
54
50
1
2
15
12
5
9
88
90

จานวนค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
3.75
4.12
1.18
1.79
11.75
9.33
0.26
0.40
4.07
4.30
1.82
2.58
22.83
22.52

1) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับ
บริ ษัทในระยะยาว
2) โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
บริ ษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 2.76 ล้ านบาท และ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 จานวน 3.70 ล้ านบาท โดยเป็ น ค่าใช้ จ่ายของปี 2559
จานวน 0.63 ล้ านบาท และของปี 2560 จานวน 0.77 ล้ านบาท
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทหลัง
หักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่างๆ ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกาหนดให้ มีการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของบริ ษัท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจาเป็ น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม ทังนี
้ ้
การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
หรื อยกเว้ น กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ ดาเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมี
กาไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และต้ องรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี ของบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

14,060,000

150,860,000

70,004,000

-

57,000,000

50,000,000

0.45

0.59

0.28

20.49%

91.92%

91.14%

เงินปั นผลประจาปี
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

51

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ที่ ได้ ก าหนดขึ น้ นัน้ จะช่ ว ยให้ การด าเนิ น งานบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ว างไว้
บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยึดมัน่ ความถูกต้ องและโปร่ งใส รวมทังเป็
้ นการปลูกฝั งให้ พนักงานทังองค์
้ กรมีความ
ตระหนั ก และมี จิ ต ส านึ ก ในจริ ยธรรม ในก ารด าเนิ นธุ ร กิ จซึ่ ง แสด งให้ เห็ นถึ งม าต รฐานการจั ด การที่ ดี
ที่เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยื นแก่บริ ษัทซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริ มกิจการของ
บริ ษัทให้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมัน่ คงต่อไป ซึง่ จะก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง อีก
ทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทในระยะยาว บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate
Governance) ของบริ ษัทซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทโดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิ
ในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้ า
ร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่
มีผลกระทบต่อบริ ษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์ สนธิ และ
ข้ อบังคับ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิ พืน้ ฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลประกอบที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในการประชุม
อย่างครบถ้ วน
2. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ไม่ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่
บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้ อยละห้ าสามารถนาเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า
ไม่เกิน 90 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เมื่อการประชุมเสร็ จแล้ ว บริ ษัทจะจัดทารายงานประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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โดยภายหลังจากบริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน และได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพ ย์ แล้ ว บริ ษัท จะต้ องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัด ส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ เว็บไซต์บริ ษัทและการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายที่
จะให้ คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ
เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพื่อร่วมชี ้แจงหรื อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักถึงหน้ าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม
และมีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้ อมูลข่าวสาร ผลการดาเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงาน อย่างสม่าเสมอและ
ทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และกรณีที่
ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทน บริ ษัทได้ ส่งหนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ื อหุ้น
สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระได้ ตามความประสงค์ พร้ อมทังแนบ
้
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านของบริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น รวมทังระบุ
้ เอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทได้ จัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้
กรรมการ บริ ษั ท ยัง ได้ ให้ สิ ท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น ในการแต่ ง ตัง้ กรรมการเป็ น รายบุค คล ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท จะ
ดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ท่ มี ีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ที่สร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไร
ให้ กับบริ ษัท ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษัทได้ บริ ษัทจึงได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุก
กลุม่ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูแ่ ข่ง คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียพึงได้ รับอย่างทัว่ ถึง การจัดให้ มี ช่องทางสาหรับให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

พนักงาน

: บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรู้ และทักษะในการบริ หารจัดการ อย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณี ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
: บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้ ค วามสาคัญ ต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานอย่า งทั่ว ถึ ง และ
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ลูกค้ า

:

คู่แข่ ง

:

คู่ค้า

:

เจ้ าหนี ้

:

สังคมและสิ่งแวดล้ อม

:

สม่ า เสมอ โดยจัด ให้ มี ก ารอบรมพัฒ นาความรู้ ความสามารถแก่ พ นัก งานอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อ บังคับ ต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ พนัก งานอย่างเคร่ งครั ด มี ก ารจัด ตัง้
กองทุนสารองเลี ้ยงชี พสาหรับพนักงาน และสวัสดิก ารอื่นๆ เช่น โบนัส การประกัน
สุขภาพ การประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัดโดยให้ ความสาคัญด้ านความปลอดภัย
เป็ นสาคัญ
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐาน
ของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน และหลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา
ต่อคูค่ ้ าอย่างจริ งใจ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นทุจริ ตในการค้ า
กับคูค่ ้ า
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงทางการเงินอย่างเคร่ งครัด
ในเรื่ องวัตถุประสงค์การใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน
และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
บริ ษั ท จะไม่ ท าการใดๆ ที่ จ ะส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ สัง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อ มอี ก ทัง้ ยังต้ อ งแสวงหาโอกาสสนับ สนุน กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ สังคม
ปลูกฝั งจิต สานึกของความรับ ผิดชอบต่อสังคมให้ เกิ ด ขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังปฏิ
้ บตั ิและควบคุมให้ มกี ารปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล

การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีมาตรการและช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถ
แจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัท โดยผ่านช่องทางดังนี ้
จดหมาย : เลขานุการบริ ษัท / กรรมการผู้จดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู9่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)
แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th
อีเมล์ : tanida@ziga.co.th
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สาหรับพนักงานสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริ หารได้ โดยผ่าน
อีเมล์เลขานุการบริ ษัท
ช่ องทางการติดต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มคี วามประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริ ษัท สามารถร้ องเรี ยนโดย
ผ่าน
เลขานุการบริ ษัท
คุณธนิดา เกรี ยงพานิช

tanida@ziga.co.th

ทังนี
้ ้บริ ษัท กาหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้ งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้ อมูลเกี่ยวกับ
การแจ้ งเบาะแส โดยบริ ษัท จะนาเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนเข้ าสูก่ ระบวนการตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไข
ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทัง้ รายงาน
ข้ อมูลทางการเงิ นและข้ อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้ อมูลที่สาคัญ ที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัทเพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่ างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นใน
ครัง้ นี ้ และบริ ษัทได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจะทาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
บริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- รายงานประจาปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดทารายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมี
ความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้ อนให้ เห็นการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา อาทิ โครงสร้ างของ
องค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้ างคณะกรรมการ รวมทังการ
้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น
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- เว็บไซต์ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนักดี ว่า ในปั จ จุบัน การเปิ ด เผยข้ อมูลผ่านทางเว็บ ไซต์ เป็ น ช่องทางที่
สะดวกรวดเร็ ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ งา่ ย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล
และน่าเชื่อถือ ดังนันคณะกรรมการจึ
้
งได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริ ษั ทไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ งบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบและ/หรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสาคัญของบริ ษัท ซึง่ สามารถดาวน์โหลดข้ อมูลดังกล่าวได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในระดับ
ผู้บริ หารจากองค์ กรต่างๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาพัฒ นาและกาหนดนโยบายทิ ศ
ทางการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และก่อให้ เกิ ดประโยชน์ สงู สุดต่อบริ ษั ทและผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทัง้
คณะ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ หาร บริ ษัทมีกรรมการบริ หารทังสิ
้ ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้กาหนด
แนวทางและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัทและ
เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและ
เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจหน้ าที่
ตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน
จะต้ อ งมี ค วามรู้ และประสบการณ์ ด้ า นบัญ ชี เพี ย งพอที่ จะสามารถท าหน้ า ที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษัทได้
1.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรม บริ ษัทมีกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรมทังสิ
้ ้น
3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรมมีอานาจหน้ าที่ ตามที่ กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม
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คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ
ต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริ หารงานประจา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับ
ผู้บริ หารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของ
ผู้บริ หาร ขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด และเพื่อเป็ น
การป้องกันการมีอานาจเบ็ดเสร็ จ บริ ษัทจึงได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจนในอานาจการดาเนินงาน
ของบริ ษัท(Authority Table)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบัติตามข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึง
บทบาทหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของตนเอง และต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือ
หุ้นเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
งบประมาณของบริ ษัทและกากับดูแลให้ ฝ่ ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการระหว่าง
กันของบริ ษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ว่าผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดจะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อที่กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทรวมทังปฏิ
้ บตั ิตามมาตรฐานบัญชี
ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญ ชี หรื อผู้เชี่ ยวชาญอิสระ แล้ วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายงาน
และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบหรื อสอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังระดั
้ บบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้ มีการกาหนด
ขอบเขตหน้ าที่และอานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินให้ เกิด
ประโยชน์ มากที่ สุด และมีก ารแบ่งแยกหน้ าที่ค วามรั บผิ ดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญ ชี และข้ อมูล
57

สารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ยังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทจัดให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงาน
ที่รับผิดชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริ หาร
และจัดการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน
ปั จ จัย ความเสี่ย งทัง้ ที่ ม าจากภายในที่ พ บในการด าเนิ น งาน วิเคราะห์ ถึ งปั จ จัย ที่ เป็ น สาเหตุแ ละมี ก ารก าหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทังมาตรการในการลดความเสี
้
่ยง รวมถึง
มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องติดตามความเสีย่ งนันๆ
้ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการ
ส่งหนังสือ นัดประชุม พร้ อมรายละเอี ยดล่วงหน้ า 7 วัน เพื่ อให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ทได้ มี เวลาศึกษาข้ อมูล อย่า ง
เพียงพอก่อนเข้ าประชุมรวมทังได้
้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับ
การรักษากรรมการและผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ม ากเกินควร และอยูใ่ นระดับที่สามารถ
เที ย บเคี ย งได้ กับ บริ ษั ท ในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดี ย วกัน ปั จ จัย ที่ จ ะน ามาพิ จ ารณา ประกอบด้ ว ย ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิดชอบ ทัง้ นี ้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการ
พิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จะเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารแต่ละท่าน ประกอบกับผลดาเนินการของบริ ษัท
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท มี นโยบายส่งเสริ ม และอ านวยความสะดวกให้ มี การฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ แก่ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการ
บริ ษัทเพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบั นกรรมการ
บริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
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คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณ ะกรรมการ 4 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และนวัตกรรม

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการกาหนดให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยสรุปอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญ
ได้ ดงั นี ้
1. มีอานาจ หน้ าที่ตามข้ อ บังคับของบริ ษั ท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย
ด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทังทบทวน
้
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
3. ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ ห ารให้
เป็ นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
กาหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
4. กากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ข้ อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ อาทิ การท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน การได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5. พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะ
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทังนี
้ ้ การมอบอานาจ
ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่
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อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ า
มี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
6. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
7. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติ รายการที่ ต นหรื อ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง มี ส่วนได้ เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับบริ ษัท หรื อบริ ษัท ย่อย (ถ้ ามี) ตามที่ นิยามไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
8. แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในด้ านต่างๆ ในนามของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการ เช่น
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษั ทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญ ชีและผู้ตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้ พิ จารณาความเป็ นอิ สระของสานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ต รวจสอบภายในซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอก ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง ผู้ บริ หารสูงสุดของ
สานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้ บริ ษั ทปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชี
ในเรื่ องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ
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5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีการดาเนินการ
เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า รายการดัง กล่า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. พิจารณาให้ ความเห็นชอบกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน หรื อระเบียบว่าด้ วยการตรวจสอบภายใน
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7. อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขันตอนการรายงานทางการเงิ
้
น
อย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติด ตามประเด็ นสาคัญ ที่ต รวจพบจากการตรวจสอบ
ภายใน
9. พิ จ ารณาทบทวนบทบัญ ญั ติ เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณทางธุรกิ จก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
10. ทบทวนกับ ฝ่ ายบริ ห ารในเรื่ อ งนโยบายการบริ ห ารความเสี่ย ง (Risk Management) การปฏิ บัติ ต าม
นโยบาย และแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
11. สอบทานร่ ว มกั บ ฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบทรายงานและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายบริ ห าร
(Management’s Discussion and Analysis หรื อ MD&A) ซึง่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
12. พิ จ ารณารายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ง มี ข นาดรายการที่ ต้ อ งได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
13. จัด ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลตามที่ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด ของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
14. ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติกรรมอัน
ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษัทได้ กระทาความผิด
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ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้ งต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญ ชี ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
15. ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรมมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงแนวโน้ มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรและสนับสนุนส่งเสริ ม
นวัตกรรมองค์กรเพื่อความยัง่ ยืน
2. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรมให้ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่างๆ ในการบริ หารงาน
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสีย่ งและนวัตกรรมตามความจาเป็ น
4. ติดตามดาเนินการบริ หาร ความเสี่ยงและนวัตกรรม รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและ
รายงานอย่างเป็ นระบบ
5. รายงานความเสี่ย งและนวัต กรรม ข้ อ เสนอแนะในการบริ ห ารจัด การความเสี่ย งต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อรับทราบและ/หรื อพิจารณาทุกไตรมาส
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการ
บริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริ หารของบริ ษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ
ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด
คาสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. พิจารณากลัน่ กรองข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้ างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิ จของบริ ษัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพ ยากรบุคคล การ
ลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้
ความเห็นชอบ
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3. มีอานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน เพื่อดาเนินกิจการหรื อบริ หารงานของบริ ษัท และ
กาหนดอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางาน รวมถึงควบคุม
กากับดูแลให้ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามนโยบายและ
เป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้
และกากับดูแลให้ การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษัท แต่ละรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท อนุมัติการใช้
จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรื อการขอสินเชื่อใดๆ
ของบริ ษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท
8. พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน
300 ล้ านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
9. กาหนดโครงสร้ างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การเลิก
จ้ า ง การก าหนดเงิ น ค่าจ้ า ง ค่า ตอบแทน โบนัสพนัก งานระดับ ผู้บ ริ ห าร ตัง้ แต่ระดับ ผู้ช่ วยกรรมการ
ผู้จดั การ หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป ยกเว้ นตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
10. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื อการมอบ
อานาจนันๆได้
้ ตามที่เห็นสมควร
11. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด) มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติ รายการที่
เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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อานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ อานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริ หารและผู้บริ หารมีรายละเอียดดังนี ้

ระดับ

ซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์ สิน

ซือ้ -ขายสินค้ า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็ นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้ าปกติ
รวมถึงการเข้ าทาสัญญาก่ อภาระผูกพัน
ทางการค้ า
ตังแต่
้ 150 ล้ านบาทขึ ้นไป

ทาสัญญาเงินกู้/เงินคา้ ประกัน
และภาระผูกพันทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
ตังแต่
้ 100 ล้ านบาทขึ ้นไป
ตังแต่
้ 300 ล้ านบาทขึ ้นไป
(มีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)
คณะกรรมการบริหาร
80 ล้ านบาท – 150 ล้ านบาท
ตังแต่
้ 5 ล้ านบาท – 100 ล้ านบาท
ตังแต่
้ 5 ล้ านบาท – 300 ล้ านบาท
- ตามงบประมาณ
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
- นอกงบประมาณ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ไม่เกิน 80 ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
- ตามงบประมาณ
(อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริหาร)
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
- นอกงบประมาณ*
*หมายเหตุ :
1. กรณีที่มีการอนุมตั ินอกงบประมาณเกินกว่า 1 ล้ านบาท จะต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป เพื่อพิจารณาว่าควรต้ องมี
การปรับปรุงงบประมาณหรือไม่
2. กรณีที่เป็ นรายการซื ้อ/ขาย/โอนทรัพย์สินเดียวกันแต่แบ่งจ่ายชาระ ให้ พิจารณาจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินนัน้

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทจะกระทาผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งดังกล่าว จากนันที
้ ่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทา
การคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรื อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทนัน้ ได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
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3.

4.
5.

6.

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้
ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีซึ่งบุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถั ดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามารับตาแหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษัท
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้ นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เพียงแค่วาระที่ยงั เหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกัน ได้ ไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2560 ได้ ก าหนดให้ มี ก ารทบทวนแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ เพื่ อ ท าการประเมิ น
กรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปั ญ หาและอุปสรรค
ต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดยการประเมิน ตนเองของกรรมการทังคณะ
้
โดยใช้ การประเมินว่าแต่ละหัวข้ อได้ มีการ
ปฏิบตั ิครบถ้ วน ปฏิบตั ิบางส่วนหรื อยังมิได้ ปฏิบตั ิ และสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่ อให้ ก ารประเมิน ผลดังกล่าวมีหลัก เกณฑ์ ที่เหมาะสม บริ ษั ทได้ ปรับ ปรุ งข้ อค าถามและเกณฑ์ การประเมินให้
สอดคล้ องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ รับทราบผลการประเมินดังกล่าว
และนาข้ อเสนอแนะจากการประเมินผล มากาหนดแนวทางที่จะปรับปรุ งให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญกับการเข้ าร่ วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริ มให้ การดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริ ษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การอบรมของกรรมการ
บริ ษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ ในหน้ าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนได้ ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับการทาหน้ าที่กรรมการ
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ย วข้ อง ซึ่งทาให้ เกิดมุมมองที่มีประโยชน์
นามาประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจของบริ ษัท
นอกจากนัน้ ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ยังได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิ จกรรมสัมมนา
ความรู้ในด้ านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้ วย
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณ สมบัติและลักษณะต้ อ งห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศ ข้ อ บังคับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณ วุฒิมีประสบการณ์ การทางาน และความ
เหมาะสมด้ านอื่นๆ ประกอบกัน จากนันจะน
้
าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายในการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทังหมด
้
และ
ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อง และบุต ร รวมทัง้ คู่ ส มรสของบุต รของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้ นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะรับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อ
ผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่ กรรมการเป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ก รรมการอิส ระ ผู้บ ริ ห าร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยเว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3
ท่าน โดยแต่งตังจากกรรมการอิ
้
สระของบริ ษัทที่คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/ หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี ้ กรรมการอิสระที่
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
3. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้ความสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทจะลงทุนในบริ ษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริ ษัทหรื อกิจการที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกัน หรื อกิจการสนับสนุนกิจการของบริ ษัทอันจะทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมาก
ขึ ้นหรื อลงทุนในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัทโดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท
ให้ มีความครบวงจรมากขึ ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท
ทัง้ นี ใ้ นการก ากับ ดูแ ลบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท จะส่งกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารที่ มี คุณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิจการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนันๆ
้
เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กรรมการ
ซึ่งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องทาหน้ าที่ในการกากับดูแลบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ให้ บริ หารจัดการ หรื อ
ดาเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริ ษัทกาหนด รวมถึงจะต้ องใช้ ดลุ ยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริ ษัทและเพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
1. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทาการซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ เสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ ขาย เสนอ
ซื ้อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมถึงการโอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 1
เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรื อผู้อื่น หรื อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าวโดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษตามมาตรการ
ทางวินยั ของบริ ษัท
3. บริ ษัท ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง เข้ าใจและรับทราบภาระหน้ าที่ในการ
รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ ในบริ ษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจาหน่าย
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา
246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ งพระบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
4. บริ ษัท ได้ ดาเนินการให้ กรรมการและผู้บริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

68

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการ
เปลีย่ นแปลง และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริ ษัท จะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง ทราบเกี่ยวกับข้ อกาหนดข้ างต้ น
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ทได้ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษั ท มี หน้ าที่และความรับ ผิดชอบเกี่ ยวกับ ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการ
สื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ให้ กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องอื่นๆอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ผ่านสื่อด้ านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การ
จัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล์ เป็ นต้ น
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)
แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th
ติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนิดา เกรี ยงพานิช
โทรศัพท์ : 02-816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ : ir@ziga.co.th
นอกจากต้ องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณพนักงานแล้ วคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิของนักลงทุน
สัมพันธ์ ดังนี ้
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
1. เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้ อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริ ษัทและไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น
3. เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทีย ม และเป็ น ธรรมโดยเปิ ด โอกาสให้ บุค คลที่ เกี่ ยวข้ องทุกกลุ่ม สามารถเข้ าถึงและ
สอบถามข้ อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริ ตในวิชาชีพ บนพื ้นฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
บนอามิสสินจ้ างใดๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอื ้อประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์ของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้
เสียที่เกี่ยวข้ อง
5. สร้ างความเชื่อมัน่ สร้ างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทกุ ฝ่ าย
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6. ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหุ้นที่บริ ษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็ นมืออาชีพ
8. หมัน่ ศึกษาหาข้ อมูลบริ ษัท และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านช่ องทางอื่น ๆ
บริ ษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนาบริ ษัท การให้ ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตลอดจนการให้ สมั ภาษณ์
กับสื่อมวลชนในช่วงที่มีขา่ วสารที่มีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆอาทิเช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ
การเป็ นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็ นต้ น
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุม ภายในของบริ ษั ท ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารในด้ านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) องค์กรและ
สภาพแวดล้ อมการควบคุม 2) การประเมินและบริ หารความเสีย่ ง 3) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร 4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่ วมกับรายงานการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท ซึ่งจัดทาโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้ อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชี
ในการประเมินประสิทธิ ผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริ ษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
จากการพิ จารณาข้ อ มูลจากฝ่ ายบริ ห ารและรายงานการตรวจสอบและประเมิ น ระบบควบคุม ภายในจากผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดการบริ หารงานและ
ระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริ หารได้ สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญในการควบคุม
ภายใน และจัดให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดาเนินการให้ ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทมีค วามเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทังสามารถปรั
้
บปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทมี การกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทังได้
้ กาหนดระเบียบ
ข้ อบังคับ นโยบาย ระดับอานาจการบริ หารและระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึง่ จะรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่างๆ ให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริ ษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่ องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อผู้ที่เกี่ ย วข้ องกับ บุคคลดังกล่าวได้ อย่างเพี ยงพอและเหมาะสม โดย
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกล่าวนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ
สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า บริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมีนโยบายว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ซิก้ า อิน โนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 5/2559 เมื่อวัน ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2559
ที่ประชุมได้ มีมติแต่งตัง้ บริ ษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยได้ มอบหมายให้
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จากัด แล้ วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่การเป็ นผู้ตรวจสอบภายใน
เนื่องจากมีประสบการณ์ ในด้ านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยผู้ปฏิบตั ิงานหลักได้ เคยผ่านหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
อีกทังยั
้ งไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท จึงสามารถตรวจสอบและนาเสนอข้ อแนะนาให้ แก่บริ ษัทได้ อย่างอิสระและ
เป็ นกลาง
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอนหรื อโยกย้ ายผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการคัดเลือกและ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนันคณะกรรมการตรวจสอบจึ
้
งนาเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่
ผ่านการพิจารณาแล้ วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่ อง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีนโยบายการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีสว่ นรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม ภายใต้ แนวความคิดที่ว่าการดาเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้ อมที่ดีและประชากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ย่อมสามารถทาให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้

“เพิ่มมูลค่ าธุรกิจด้ วยนวัตกรรม”

VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ
•

•

•

ผลิตสินค้ าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ า สร้ างลูกค้ าเฉพาะกลุม่ (niche market)ด้ วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิม
ที่เหมาะสมกับการใช้ งาน
ขับเคลื่อนองค์กรด้ วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิ ภาพมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการ
บริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน ลดต้ นทุนบริ หาร
วิจยั พัฒนาสินค้ าระบบการสร้ างร้ านค้ าสาเร็ จรู ป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าและรองรับสังคมผู้สงู วัย ลดการพึ่งพิง
แรงงาน

SMART

SPIRIT

ENERGETIC

SHARING

Smart-Work Smart การทางานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้ องเข้ าใจและสามารถปรับปรุงการทางาน
ด้ วยความคิดที่สร้ างสรรค์ เพื่อการทางานที่ดีกว่าเสมอ และรู้ จักการประยุกต์ เครื่ องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลีย่ นแปลงเสมอ
Spirit-Never give up ทัศนคติในการก้ าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้ องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือ
โอกาสที่เราต้ องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้ างสรรค์เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถ
ปรับตัวได้ เสมอด้ วยทัศนคติที่ดี
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็ วแค่ไหน เราต้ องวิ่ งให้ เร็ วเพื่อทันโลกดังนัน้ เราต้ องเตรี ยมพร้ อม
เสมอด้ วยพลังที่พร้ อมจะเปลีย่ นแปลง
Sharing-We can grow together เราแบ่งปั นความรู้และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และทางานเป็ นทีมเดียวกัน เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์กร เหมือนพี่เหมือนน้ อง และมีค่านิยม การแบ่งปั น สู่สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เรากาลังอยูจ่ ะเติบโตไปพร้ อมกันหากเรามีการแบ่งปั น
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นโยบายในการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
1.การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ทให้ ความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิ จ โดยปฏิ บัติตามกรอบการแข่งขัน ทางการค้ าที่ สุจริ ตและเป็ นธรรม
ภายใต้ กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยตังอยู
้ ่บ น
พืน้ ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย การดาเนินธุรกิ จกับคู่ค้าต้ องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของบริ ษัท หรื อขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญารวมทังส่
้ งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิ ขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อ
การกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
2.การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ทด าเนิ น ธุรกิ จด้ วยความโปร่ งใส ยึด มั่น ในความถูก ต้ อง โดยจัด ให้ มี แ นวทางในการต่อ ต้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ มและปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสาเร็ จของงานด้ วยวิธีการทุจริ ตคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดนโยบาย ดังนี ้
• สร้ างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบต
ั ิงานตามระเบียบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
• จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อานาจให้ เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานทุจริ ต หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
ต่างๆ
• ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อยอมรับซึ่ง
ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเอง หรื อผู้อื่นที่สอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบ หรื ออาจทาให้ บริ ษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
• ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานให้ ห รื อ เสนอที่ จ ะเสนอที่ จ ะให้ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ บุคคลนันกระท
้
าหรื อละเว้ นการกระทาใด ผิดต่อ
กฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของตน
จากนโยบายดังกล่าว บริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม หากมี การให้ ผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก ที่น อกเหนือจากเงิ น ตราโดยผลประโยชน์
ดัง กล่ า วเป็ นการส่ ง เสริ ม การตลาดของบริ ษั ท นัน้ บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของ
ผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นหลัก
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3.การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็ นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็ นตัวตน ไม่สามารถ
แบ่งแยกส่วนได้ และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์ กรมีความเคารพต่อ สิทธิ มนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น
ส่งเสริ มการเคารพต่อสิทธิและเสรี ภาพด้ วยการไม่เลือกปฏิบั ติ ส่งเสริ มความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้
แรงงานเด็ก และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมโดยมีหลักการที่สาคัญ 2 ด้ านดังนี ้
• บริ ษัทเน้ นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยูร่ ่ วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ทางานอย่างสงบสุขใน
บรรยากาศการทางานที่เอื ้ออานวย และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองและนา
ความรู้ ความสามารถร่ วมกันสร้ างความก้ าวหน้ าทังต่
้ อตนเองและองค์กร จึงจัดให้ มีการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• บริ ษั ท จัด ให้ มี ผ ลตอบแทน สวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสม และเป็ น ธรรมแก่ พ นัก งาน เช่ น โบนัส เบี ย้ ขยัน
ประกัน สังคม เงิ นรางวัลพิ เศษผลิตและขายเข้ าเป้า ชุดยูนิ ฟอร์ ม คอมพิวเตอร์ โน๊ ต บุ๊ค งานเลี ้ยง
สังสรรค์ ประจาปี จัดการแข่งขันกี ฬาภายใน กองทุนสารองเลี ้ยงชี พ ประกันชี วิต ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจาปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/งานศพ
5.ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องความรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยมีแนวนโยบายปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้ า ดังนี ้
• ส่งมอบสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ าในราคาที่เป็ น
ธรรม
• ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถก
ู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้
ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ า
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การนันๆ
้
• ติด ต่อ กับ ลูก ค้ า ด้ ว ยความสุภ าพ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และเป็ น ที่ ว างใจได้ ของลูก ค้ า และจัด ให้ มี ระบบ
กระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ รวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนอง
• รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

75

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่
สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ ทกุ กระบวนการของบริ ษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ หลัก
3R คือ ลดการใช้ ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่(Reuse/Recycle) และฟื น้ ฟูกลับสูส่ ภาพเดิม (Replenish)
และมี น โยบายไม่ป ล่อ ยมลพิ ษ สู่สิ่งแวดล้ อ ม (Zero Emission) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุรกิ จ อยู่ภายใต้ ก ระบวนการสร้ าง
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้ จริ ง
การจัดการสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้ อม ทังในระดั
้
บมากและน้ อย ในเรื่ องใดหรื อในส่วนใดบ้ าง และยอมรับว่าจะต้ อง
ปรับปรุ งแก้ ไข รวมทังพั
้ ฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้ สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้ อมกับ
ปกป้องและบูรณะฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมให้ กลับคืนมาได้ ดงั เดิมในที่สดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กับกิจการเอง
รวมทังสั
้ งคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
7.การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษั ทตระหนักในความเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนหรื อสังคมซึ่งมีห น้ าที่ รับ ผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับ สนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น ด้ วย
การสร้ างการจ้ างงานและสร้ างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิ จ การทาให้ เกิดความเข้ มแข็งของหน่วยงาน
ต่างๆ ของชุมชนโดยมีแนวนโยบายการดาเนินงาน ดังนี ้
1) มุ่งมัน่ พัฒนาให้ ธุรกิจเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัยของชุมชน และให้ ความช่วยเหลือสังคมด้ วยความตังใจ
้
2) ดาเนินกิ จกรรมด้ านความรับ ผิด ชอบต่ อสังคมให้ เกิด ประโยชน์ ต่อสังคมทัง้ ชุมชนใกล้ และ
ชุมชนรอบบริ ษัท รวมถึงชุมชนในพื ้นที่หา่ งไกลที่สาธารณูปโภคเข้ าไปไม่ถึง
นอกจากบริ ษัทจะมุ่งมัน่ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาการทางาน และดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมแล้ ว ยังได้ ให้ ความสาคัญกับสังคม และสิง่ แวดล้ อมไม่ลดหย่อน
ไปกว่ากันโดย บริ ษัทมุง่ ที่จะตอบแทนสังคม ด้ วยการทานุบารุงสภาพสังคมไทยให้ นา่ อยูต่ ลอดไป
8.การพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษัทจะสนับสนุนการสร้ างสรรค์และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
• นวัตกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล
การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคลให้ ความสาคัญกับการ
ปลูกจิตสานึกการเป็ นผู้ที่สร้ างสรรค์ นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิ จ ใน
ขณะเดียวกันก็ ตอบสนองความต้ องการของสังคมด้ วย อันเป็ นการพัฒ นานวัตกรรมอย่างมีความ
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•

รับ ผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกบริ ษั ทการเปิ ด โอกาสให้ พ นักงานท าประโยชน์ หรื อแสดงความ
เสียสละให้ สงั คม ทาให้ เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สามารถเปลีย่ นทัศนคติที่มีตอ่ สิง่ รอบตัวในทางที่
ดี ขึน้ ได้ ท าให้ พ นัก งานมี ค่ านิ ย มที่ ดี ในการท างาน และมี ค วามสามารถเชื่ อ มโยงเป้ าหมายทาง
นวัตกรรมของบริ ษัทเข้ ากับการแก้ ปัญหาของลูกค้ าและสังคมได้ อย่างแท้ จริ ง
นวัตกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับกิจการ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบริ ษัทนัน้ มุ่งเน้ นการร่ วม
พัฒ นานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่ วมสร้ างการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ ดีขึ ้น เป็ นการสร้ างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ภายในตามปกติ
การพัฒ นานวัต กรรมบริ ษั ท มองว่า จะท าให้ มี ศัก ยภาพเพิ่ ม ขึน้ และ สามารถสร้ างสรรค์
นวัตกรรมที่กิจการของบริ ษัทไม่สามารถดาเนินการได้ เพียงลาพัง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการ
พัฒนากับผู้อื่นภายนอก เช่น การร่วมกับคูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทาน สร้ างรูปแบบการทางานร่วมกันใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นหรื อการพัฒนาสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษัท เป็ นต้ น

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายปี โดยในปี 2560 การดาเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีดงั นี ้
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การต่อต้ านคอร์ รัปชั่นไว้ เป็ นนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัท เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ ที่ บ ริ ษั ท จะต่อ ต้ านการทุจ ริ ต ทุก รู ป แบบ และมุ่ง
หมายให้ ทุกคนในองค์กร ได้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต
โดยประกาศให้ พนักงานในบริ ษัทได้ รับทราบและนาไปปฏิบตั ิ

การปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานอย่า งเป็ น ธรรม : บริ ษั ท มี น โยบายการ
พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ด
โอกาสให้ พนั ก งานมี ก ารเรี ยน รู้ และเลื่ อ นต าแหน่ ง เพื่ อ
ความก้ าวหน้ าในการทางานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยในเดือน
ตุล าคม 2560 บริ ษั ท มี ก ารจัด การสอบวัด ทัก ษะเพื่ อ วัด ระดับ
ความรู้ ประจาต าแหน่งงาน แบ่งเป็ นการสอบข้ อเขียนและการ
สอบปฏิบตั ิ รวมถึงมีการจัดทา Workshop เพื่อฝึ กฝนทักษะและ
เพิ่มพูนศักยภาพตามนโยบายที่กาหนดขึ ้น
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การมีสว่ นร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่
จ ากั ด (มหาชน) ร่ ว มมื อ กั บ คณ าจารย์ จ ากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการเรื่ อง “Systematic Innovation
for Sustainable Neighborhood” ณ ศูน ย์ ก ารค้ าสยามพารา
กอน เพื่อใช้ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ป ระกอบการอุต สาหกรรมก่ อ สร้ าง วิ ศ วกรสถาปนิ ก กลุ่ม
ผู้ป ระกอบการวัสดุก่ อ สร้ าง รวมถึ งโครงการอสังหาริ ม ทรัพ ย์
ต่างๆ ให้ เล็งเห็นความสาคัญของแรงงานและบุคลากรในองค์กร
พร้ อมน าระบบ IT มาปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อทันกับการเปลีย่ นแปลงของโลก
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ รับเกียรติ
บ ร ร ย า ย พิ เศ ษ ที่ KMUTT Knowledge Exchange (KX)
ภายใต้ โครงการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทางสถาปั ตยกรรม และ
ระบบประกอบอาคาร เพื่อการอยูอ่ าศัยอย่างยัง่ ยืน งานสัมมนา
“การออกแบบเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จเพื่ อ สุข ภาวะที่ ดี ในการอยู่
อาศัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม”Eco - Design for Healthy
and Environmental - Friendly Living

นอกจากนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ภายในองค์กรภายใต้ ชื่อโครงการ
“ZIGA INNO CHALLENGE” ครั ง้ ที่ 2 ประจ าปี 2560 ซึ่ งเป็ น การประกวดการพัฒ นาสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานภายในองค์กรได้ มีสว่ นร่วมในการคิด วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อยอดสิง่ ประดิษฐ์ เดิมให้
มีประสิทธิภาพดีขึ ้นไม่ว่าจะเป็ น การลดต้ นทุน ลดความผิดพลาด ลดขันตอนที
้
่ไม่จาเป็ น และที่สาคัญต้ องสามารถนา
สิง่ ประดิษฐ์ ดงั กล่าวมาใช้ งานได้ จริ ง
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ( After Process )
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
บริ ษัทมีการดาเนินการดังนี ้
• จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ณ หาดนางรา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

• กิจกรรมต้ อนรับเปิ ดเทอม “ไอศกรี มเพื่อน้ อง” แจกไอศกรี มให้ กบั เด็กๆนักเรี ยนโรงเรี ยนคลองนาเกลือน้ อย
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

• จัดกิจกรรม “อิ่มบุญอิ่มท้ อง เทศกาลเจ” แจกอาหารเจฟรี 5 วันให้ กบั คนในชุมชนโดยรอบบริ ษัท
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้ รณรงค์ การต่อต้ านการทุจริ ต ให้ แก่บุคลากรในองค์ กร เนื่องจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้ านการทุจริ ต โดยเนื ้อหาทัว่ ไปได้ บรรจุไว้ ในนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริ ษัทจะต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ และมุ่งหมายให้ ทุกคนในองค์กร ได้ มีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต ภายใต้ นโยบายเดียวกัน ซึ่งผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้ รับทราบเจตนารมณ์ ของบริ ษัทที่
มุง่ มัน่ ต่อต้ านการทุจริ ตและต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อ ทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้ จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ใน
ฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สินบน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานของ
เอกชน ที่บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้ วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตอย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต
กรรมการ ผู้ บริ ห าร พนัก งาน และลูก จ้ างของบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม ดังนี ้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการรับสินบน หรื อติดสินบน แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ตนทา
หน้ าที่รับผิดชอบทังโดยตรง
้
หรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 ไม่รับทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้ เกิดการละเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน ทังนี
้ ้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตาม
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสิ่งของ หรื อของขวัญที่ให้ แก่กนั ในหน้ าที่การงานควรมีราคาไม่
มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.2 ไม่ให้ ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ หรื อของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรื อมี
ผลทาให้ ผ้ รู ับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบตั ิทางการค้ าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นทังนี
้ ้การให้ สิ่งของตาม
โอกาสหรื อวาระต่างๆ ต้ องมีมลู ค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั
1.3 ไม่เป็ น ตัว กลางในการเสนอ เงิ น ทรั พ ย์ สิน สิ่งของ หรื อ ประโยชน์ อื่น ใดกับ ผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ธุรกิ จ
หน่วยงานราชการ หรื อองค์ กรใดๆ เพื่อแลกกับ สิท ธิ พิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
ละเว้ นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับ และข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัด ซื อ้ จั ด จ้ างต้ องด าเนิ น การผ่ า นขัน้ ตอนตามระเบี ย บของบริ ษั ท มี ค วามโปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3. การใช้ จ่ายสาหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระทาได้ แต่ต้องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 การใช้ เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษัท เพื่อบริ จาคการกุศล ต้ องกระทาในนามบริ ษัทเท่านัน้ โดยการ
บริ จาคเพื่อการกุศล ต้ องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานพยาบาล
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5.

6.

7.

8.

หรื อ องค์ ก รเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คม ที่ มี ใ บรั บ รอง หรื อ เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถตรวจสอบได้ และ
ดาเนินการผ่านขันตอน
้
ตามระเบียบของบริ ษัท
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้ อง หรื อทาให้ เกิดข้ อสงสัยได้ ว่า
เป็ นการกระทาที่ทจุ ริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
ในการให้ เงินสนับสนุน ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
การใช้ เงิ น หรื อ ทรัพ ย์ สิน ของบริ ษั ท เพื่อ สนับสนุนโครงการ ต้ องระบุชื่อในนามบริ ษั ทเท่านัน้ โดยเงิ น
สนับสนุนที่จ่ายไป ต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริ ษัท ทังนี
้ ้การเบิกจ่าย
ต้ องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของ
บริ ษัท
ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองภายในบริ ษัท และไม่ใช้ ทรัพยากรใดของบริ ษัท เพื่อดาเนินการ
ดังกล่าว ทังนี
้ ้บริ ษัทเป็ นองค์กรที่ยดึ มัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อทางอ้ อม
หากพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ต ที่มีผลเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังทางตรง
้
หรื อ ทางอ้ อ ม ต้ อ งไม่ล ะเลย หรื อ เพิ ก เฉยต่อ พฤติ ก รรมดังกล่า ว ควรแจ้ งให้ ก รรมการผู้ จัด การ หรื อ
เลขานุการบริ ษัท ทราบทันที หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแส ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายนี ้
กรรมการ และผู้บริ หารต้ องตระหนักถึงความสาคัญ ในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษา เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อให้ พนักงานได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตฉบับนี ้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่อสัตย์ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ

ขันตอนการด
้
าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้
กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสืบ สวนข้ อเท็จจริ ง กรรมการผู้จัดการ เลขานุก ารบริ ษั ท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ ตวั แทน (ผู้บริ หาร) แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
ได้ ทราบ
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ที่ถกู กล่าวหาได้
กระทาการทุจริ ตจริ ง บริ ษัทจะให้ สิทธิ ผ้ ูถูกกล่าวหาได้ รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สิทธิ ผ้ ูถูกกล่าวหา
พิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ย วข้ องกับการ
กระทาอันทุจริ ตตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนันถื
้ อว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทได้ กาหนด
ไว้ และหากการกระทาทุจริ ตนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทาผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย
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ทังนี
้ ้โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัท คาตัดสินของกรรมการผู้จัดการถือเป็ นอันสิ ้นสุด ในกรณี ที่มีการ
ร้ องเรี ยนกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ในการรับเรื่ อง หาข้ อมูล และ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ตามที่ได้ รับแจ้ ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ร่วมกันพิจารณา และกาหนดโทษ
ตามที่เห็นสมควร
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงสร้ างอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งได้ เป็ น 3 ขันคื
้ อ อุตสาหกรรมเหล็กขันต้
้ น ขันกลางและขั
้
นปลาย
้
โดยสินค้ าของ
บริ ษัทอยูใ่ นอุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย เป็ นขันตอนการแปรรู
้
ปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขันกลาง
้
โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ได้ แก่ การรี ดร้ อน การรี ดเย็น การหล่อ หรื อการตีขึ ้นรูป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากขันตอนนี
้
้จะนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบให้ แก่
อุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
รวมทังธุ
้ รกิจของบริษัท ซึง่ ผลิตภัณฑ์
เหล็กจากขันตอนนี
้
้สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
▪ อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้ น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้ าง
รูปพรรณ เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรี ด
▪ อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Hot Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊ ส ถังเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์
ท่อเหล็กกล้ า และชิ ้นส่วนยานยนต์ เป็ นต้ น
2) เหล็กแผ่นรี ดเย็น (Cold Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิบสาคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจานวนมาก เช่น ยานยนต์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ เป็ นต้ น
3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กต่อ เนื่องต่างๆ เช่น ยานยนต์ กระป๋ อง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ก่อสร้ าง เป็ นต้ น ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized iron sheet)
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ข้ อมูลแสดงแนวโน้ มการบริโภคเหล็กไทย
หน่วย : พันตัน
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การบริโภคเหล็กในประเทศไทย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย

จากข้ อมูลศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่าความ
ต้ องการใช้ เหล็กของไทยในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ14 ซึ่งเป็ น ผลมาจากในช่ วงที่ ผ่านมาปริ ม าณเหล็กใน
ประเทศยังล้ นตลาดอยูจ่ านวนมาก ในขณะที่บทลงโทษหรื อการกาหนดมาตรการปกป้องยังไม่เข้ มแข็งเหมือนประเทศอื่น
ภาวะอุตสาหกรรมท่ อเหล็ก
จากข้ อมู ล ของสมาคมผู้ ผลิ ต ท่ อ โลหะและแปรรู ป เหล็ ก แผ่ น พบว่ า ในปั จ จุ บัน มี ผ้ ู ประกอบการท่ อ เหล็ ก
ภายในประเทศอยูท่ งหมดประมาณ
ั้
59 ราย ซึง่ มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 904.80 พันตัน มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิต
ในช่วงปี 2556 - 2560 อยู่ที่ร้อยละ 67-79 ความต้ องการใช้ เหล็กในไทยช่วงปี 2560-2562 มีแนวโน้ มขยายตัว โดยเฉพาะ
เหล็กทรงยาวที่มกั ใช้ ในงานก่อสร้ าง ซึ่งสอดคล้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างที่มีทิศทางเติบโตจากการเร่ งลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ส่วนความต้ องการใช้ เหล็กทรงแบนน่าจะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ตามทิศทางของภาคอุตสาหกรรมที่จะทยอยฟื น้ ตัว ส่วน
ด้ า นการผลิต เนื่ องจากผู้ผลิต ต้ อ งเผชิ ญ แรงกดดัน จากการสูญ เสีย ส่วนแบ่งตลาดให้ แก่ เหล็ก ราคาถูก ที่ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศและเหล็กที่นกั ลงทุนต่างชาติเข้ ามาตังโรงงานในไทย
้
ประกอบกับยังมีปัญหาอุปทานส่วนเกิน ทาให้ โอกาสการ
ผลิต เหล็กขยายตัวในกรอบจากัด
ที่มา: Krungsri Research
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ปริมาณการผลิตท่ อเหล็กในประเทศ
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หน่วย : พันตัน
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ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เหล็กร้ อยสายไฟ
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟมักใช้ ในงานก่อสร้ างต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคาร รถไฟฟ้า สนามบิน ห้ างสรรพสินค้ า
เป็ นต้ น ดังนันการเติ
้
บโตของท่อเหล็กร้ อยสายไฟมักจะอิงกับการเติบโตของงานก่อสร้ าง ซึง่ หลักๆแล้ วแนวโน้ มงานก่อสร้ าง
เป็ นดังนี ้
งานของภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีการลงทุนแผนงานโครงการสาคัญต่างๆ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยงานที่มีการใช้
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟที่สาคัญๆคือ
1) โครงการความร่วมมือก่อสร้ างรถไฟ ไทย–จีน โดยการดาเนินงานแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1: ดาเนินงานก่อสร้ างแบ่งเป็ น 2 ช่วง
ช่วงกรุงเทพ-แก่งคอย (ระยะทาง 133 กิโลเมตร)
ช่วงที่แก่งคอย-โคราช (ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร)
ระยะที่ 2: โคราช-หนองคาย (ระยะทาง 355 กิโลเมตร)
ระยะที่ 3: แก่งคอย-มาบตาพุด (ระยะทาง 246.50 กิโลเมตร)
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2) โครงการความร่วมมือก่อสร้ างรถไฟ ไทย–ญี่ปนุ่ โครงการแบ่งเป็ น 3 ช่วง
1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กม.
ระยะที1่ : เส้ นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 km.
ระยะที่ 2: เส้ นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 292 km.
2. กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ ระยะทาง 496 กม.
3. ฉะเชิงเทรา - แหลมฉบัง ระยะทาง 78 กม.

3) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)
ครอบคลุมพื ้นที่นาร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา

จากข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ คาดการณ์ การเติบโตของ
เศรษฐกิ จไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปัจจัยสนับ สนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์ ดี
ของเศรษฐกิจโลกยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเนื่อง (2) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้ ม
เร่ งตัวขึ ้น (3) การปรับตัวดีขึ ้นของการลงทุนภาคเอกชน (4) สาขาเศรษฐกิจ ที่สาคัญมีแนวโน้ มขยายตัวดีต่อเนื่องจาก
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ปี ก่อน และ (5) การปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานและฐานรายได้ ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่มาตรการดูแล
เกษตรกรและผู้มีรายได้ น้อยยังคงเป็ นปั จจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อยละ
5.0 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 3.1 และร้ อยละ 5.5 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้ อยละ 0.9 – 1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 8.1 ของ GDP
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อสังหาริมทรัพย์
จากข้ อมูลของศูนย์วิจยั กรุ งศรี ในปี 2661-2562 ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจะมีทิศทางที่ดีขึ ้น
เป็ นลาดับ ตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจและปั จจัยหนุนจากความคืบหน้ าการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ ของ
ภาครัฐ ตลาดที่อยู่อาศัยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ จากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่ง
ตลาดในโครงการใหม่มากขึ ้นกว่า 80% ของทังจ
้ านวนยูนิตและมูลค่า (จากเดิมประมาณ 50%-60%) โดยคาดว่าจะมีการ
ร่วมเป็ นพันธมิตรกันมากขึ ้นระหว่างรายใหญ่ในธุรกิจเดิมด้ วยกัน และผู้ประกอบการรายใหม่จากธุรกิจอื่นที่มีเงินลงทุนสูง
หรื อเป็ นเจ้ าของที่ดินในทาเลที่มีศกั ยภาพ รวมทังคาดว่
้
าจะมีกลุม่ ทุนต่างชาติสนใจเข้ ามาลงทุนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ใน
ไทยเพิ่ ม ขึน้ เช่น จี น สิงคโปร์ โดยเฉพาะญี่ ปุ่นสนใจเข้ ามาลงทุน ในรู ป แบบการร่ วมทุนกับบริ ษั ท อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี
ศักยภาพระดับกลาง-ใหญ่ของไทยซึ่งปั จจุบนั มีอยู่หลายราย โดยญี่ปนจะเข้
ุ่
ามาเสริ มในเรื่ องเงินลงทุนและเทคโนโลยี และ
ใช้ ไทยเป็ นฐานขยายตลาดสูอ่ าเซี ยนหลังเปิ ด AEC เป็ นต้ น จึงคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยจากนี ้ต่อไปจะมีการแข่งขันรุ นแรง
ขึ ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จานวนที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในปี 2561 น่าจะอยู่ที่
100,00 -108,000 หน่วย ขยายตัวร้ อยละ 0-2 จากปี 2560 สาหรับกลยุทธ์ ของผู้ประกอบการในปี 2561 น่าจะยังเป็ นการ
ลงทุนพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยตามพื ้นที่เส้ นทางขนส่งมวลชน โดยความคืบหน้ าของการขยายเส้ นทางโครงการขนส่ง
มวลชน อย่างส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า เป็ นการเปิ ดพื ้นที่ใหม่ๆ ให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่
ที่มา: ศูนย์วิจยั กรุงศรี ศูนย์วิจยั กสิกร
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ห้ างสรรพสินค้ า
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยได้ รับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลงและความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่ลดลง
ซึง่ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากขึ ้น ส่งผลให้ การแข่งขันในตลาดค้ าปลีกนันมี
้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่นนยั
ั ้ งมีโอกาสที่จะเติบโตขึน้ อีกมาก เนื่องจากการค้ าปลีกรู ปแบบเดิมยังคงครองส่วนแบ่งตลาดอยู่
อีกครึ่ งหนึ่ง จึงยังเป็ นโอกาสที่จะขยายสาขาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริ โภคในส่วนที่ยงั เหลืออยู่ในกลุ่มร้ านค้ าปลีกรู ป
แบบเดิมได้ จากการสารวจของบริ ษัท เนลสัน(ประเทศไทย) จากัด ในปี 2560 พบว่า จานวนสาขาของร้ านค้ าปลีกเจ้ าใหญ่
ในตลาดมีดงั นี ้
สยามแมคโคร
- แมคโคร
- แม็คโคร ฟู๊ ดเซอร์ วิส
- สยามโฟร์ เซ่น

สาขา
91
28
7

เทสโก้ โลตัส
- เทสโก้ โลตัส ตลาด
- เทสโก้ โลตัส
- เท สโก้ โลตั ส ดี พ าร์ ท
เม้ นสโตร์
- เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้ า
- เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

สาขา
176
112
38

บิ๊กซี
- มินิบิ๊กซี
- บิ๊กซี
- บิ๊กซี มาร์ เก็ต

สาขา
585
104
31

11
225

- บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ า
- บิ๊กซี จัมโบ้

16
3

ที่มา: บริ ษัท เนลสัน (ประเทศไทย) จากัด

ภาวะการแข่ งขัน
ในปี 2560 ปริ มาณการจาหน่ายท่อเหล็กทังประเทศประมาณ
้
904,800 ตัน ส่วนยอดขายของบริ ษัทประมาณ
29,818 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3.30 อย่างไรก็ดี ปริ มาณการขายท่อเหล็ก 391,320 ตัน นันประกอบด้
้
วยท่อ
หลายประเภท โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นท่ อ เหล็ ก ด า ทั ง้ นี จ้ ากข้ อมู ล ของศู น ย์ วิ จั ย เชิ ง ลึ ก อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ไทย พบว่ า
ผู้ประกอบการในธุรกิ จท่อเหล็กมีจานวนประมาณ 59 ราย สาหรับผู้ประกอบการที่มีการจาหน่ายท่อเหล็กชุบสังกะสีมี
จานวน 13 ราย แต่ไม่มีบริ ษัทใดที่จาหน่ายสินค้ าหลักเป็ นท่อเหล็กแบบ Pre-zinc ซึ่งทาการตลาดตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จกั
เช่นเดียวกับบริ ษัท
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กลยุทธ์ การแข่ งขัน

การสร้ างตราสินค้ า
เพื่อสร้ างความแตกต่างระหว่างสินค้ าของบริ ษัทกับสินค้ าของคู่แข่ง บริ ษัทจึงมีการสร้ างตราสินค้ าให้ ผ้ บู ริ โภค
จดจา โดยบริ ษัทมิได้ มงุ่ เน้ นการโฆษณาสินค้ าแต่มงุ่ เน้ นที่การสร้ างสินค้ าที่มีความแตกต่างและรักษาคุณภาพของสินค้ าให้
มีความสม่าเสมอ โดยมีการวางภาพลักษณ์ ของสินค้ าไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นสินค้ าทดแทนสาหรับการใช้ งานโครงสร้ าง
ทัว่ ไปด้ วยสโลแกน “ท่อเหล็กซิก้า ทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ ” ส่วนท่อร้ อยสายไฟยี่ห้อไดว่า บริ ษัทมุ่งเน้ นด้ านความ
ปลอดภัยด้ วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภัยเลือกใช้ ไดว่า”
นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังมีการสร้ างเว็ บไซต์ คื อ http://www.ziga.co.th เพื่ อใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
สินค้ าของบริ ษัท อีกด้ วย
การรักษาคุณภาพของสินค้ าและบริการ
บริ ษัทมุง่ เน้ นให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ าและบริ การ บริ ษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ
ตังแต่
้ การเลือกวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ควบคุมการผลิตให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึง่
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าทังระหว่
้
างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็ จ โดยสินค้ าของบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆดังนี ้
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มาตรฐานการทดสอบ
ประเภทสินค้ า
มอก.770 – 2533
ท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้า
(ท่อ DAIWA)
UL 797
Electrical Metallic tubing (ท่อ DAIWA)
UL 1242
Intermediate Ferrous Metal Conduit – Steel (ท่อDAIWA)
UL 6
Rigid Ferrous Metal Conduit (ท่อDAIWA)
มอก.50 - 2548
เหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจมุ่ ร้ อน (วัตถุดิบ
ของท่อ DAIWA และ ZIGA)
มอก. 276 - 2532
ท่อเหล็กกล้ า
มอก. 277 - 2532

ท่อเหล็กกล้ าอาบสังกะสี

หน่ วยงานที่รับรอง/ทดสอบ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)

มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็ นมาตรฐานขององค์กรอิสระที่จดั ทามาตรฐานและรับรองความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานนี ้ได้ รับการยอมรับในระดับสากลจึงทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรองได้ รับการเชื่อถือทังใน
้
และต่างประเทศซึง่ ในประเทศไทยมีผ้ ผู ลิตท่อเหล็กร้ อยสายไฟเพียงไม่กี่รายที่ได้ รับมาตรฐานนี ้
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ยังได้ รับ การรั บ รองมาตรฐานระบบการบริ ห ารงานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก AJA ซึ่ง
รับรองระบบงาน “เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณอาบสังกะสี, ท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ ร้อยสายไฟและเหล็กแผ่นรี ด
เย็ นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่ม ร้ อน (ทัง้ แบบแผ่น และม้ วน) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่ อให้ มี ระบบการท างานที่ มี
คุณภาพ อันจะทาให้ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง การให้ ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพเช่นนี ้
ทาให้ ลกู ค้ าสามารถมัน่ ใจได้ วา่ จะได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
การวิจัยและพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
บริ ษั ท ให้ ค วามสาคัญ กับ การวิจัย และพัฒ นาดั่งเห็ น ได้ จ ากวิสัย ทัศ น์ ข องบริ ษั ท ที่ ว่า “เพิ่ ม มูลค่าธุ รกิ จ ด้ ว ย
นวัตกรรม” ภายใต้ แนวคิดที่ว่าสิน ค้ าและบริ การรวมถึงกระบวนการทางานจะต้ องบรรลุถึงสิ่งที่ ดีกว่าเสมอ (“Better,
Cheaper, Faster”) ด้ วยเชื่อว่านวัตกรรมสามารถส่งเสริ มให้ บริ ษัทเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษัทมีส่วนงาน business
development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรื อช่องทางการขายใหม่ๆ แล้ วจึงนาผลการศึกษานันมาพั
้
ฒนา
สินค้ าภายในบริ ษัทเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาด
ความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสิง่ ใหม่ๆเห็นได้ ตงแต่
ั ้ การทดลองผลิตท่อโครงสร้ าง ด้ วยวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กชุบสังกะสีแบบ
Pre-zinc เพื่ อ น าไปใช้ ท ดแทนท่ อ เหล็ ก ด าชุ บ สัง กะสี และลองปรั บ เปลี่ ย นความหนาให้ เหมาะสมกับ การใช้ งานที่
หลากหลาย นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการพัฒนาสินค้ าใหม่ด้วยการต่อยอดสินค้ าของบริ ษัทให้ มีการใช้ งานที่หลากหลายมาก
ขึ ้น เช่น การสร้ างร้ านค้ าสาเร็ จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้ น
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การรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 18 ปี จึงมีความรู้ ความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ า
เป็ นอย่างดี ลูกค้ าหลักของบริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่นาสินค้ าไปจาหน่ายต่อไปยังร้ านค้ าปลีกหรื อผู้ใช้ งาน ดังนันการ
้
ร่วมมือกันจะได้ รับประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย คือ ฝ่ ายบริ ษัทได้ รับข้ อมูลความต้ องการของผู้ใช้ งานเพื่อนามาพัฒนาสินค้ า ส่วน
ทางลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าที่ตรงความต้ องการของผู้ใช้ งาน ลูกค้ าจึงสามารถจาหน่ายสินค้ าได้ การร่วมมือเช่นนี ้ทาให้ บริ ษัท
และลูกค้ าสามารถโตร่ วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน บริ ษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกค้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์ อนั ดี
ระหว่างกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเน้ นการบริ การที่ดีเพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ โดยการแจ้ งสินค้ าที่สามารถจัดส่งได้ อย่างถูกต้ อง
เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถวางแผนการนาไปจาหน่ายต่อได้ มีการให้ ข้อมูลสินค้ าที่ถกู ต้ อง มีการให้ ความรู้ เรื่ องการใช้ งานของ
สินค้ าชนิดต่างๆ เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจร่วมกันกับบริ ษัท บริ ษัทจึงไม่เน้ นการจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ งาน
โดยตรงเพื่อเป็ นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกค้ าของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทยัง รักษาคุณภาพของสินค้ าเสมอ มีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดปั ญหา และส่งสินค้ าตามเวลาที่ได้ แจ้ งกับลูกค้ าไว้ ทาให้ ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ ในการทา
ธุรกิจกับบริ ษัท
การมีระบบจัดการที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่ างรวดเร็ว
ความต้ องการของลูกค้ ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ตัวแทนจาหน่ายและร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นลูกค้ า
ของบริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าต่อทัว่ ประเทศ แต่ละพื ้นที่อาจมีความต้ องการสินค้ าที่ไม่เหมือนกันดังนันความต้
้
องการ
สินค้ าจึงมีความหลากหลาย บริ ษัทจึงต้ องมีระบบการจัดการที่ดใี นการวางแผนตังแต่
้ การสัง่ วัตถุดิบไปจนถึงการผลิตสินค้ า
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain management) ด้ วยระบบ ERP โดยบริ ษัทจะรวบรวม
ข้ อมูลความต้ องการสินค้ าของลูกค้ าแล้ วนามาเข้ าระบบ ERP ซึง่ ระบบจะแสดงข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนการผลิต เช่น
ความต้ องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่จาเป็ นต้ องใช้ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถวางแผนการผลิต และ
สัง่ วัตถุดิบ เพื่อทาการผลิต ทาให้ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และลดการเกิ ด
วัตถุดิบหรื อสินค้ าสาเร็ จรูปคงค้ างอีกด้ วย
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
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หมายเหตุ: รายได้ จากการขายอื่น เช่น ร้ านค้ าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ท่อเกรดรอง เป็ นต้ น
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รายได ้จากการขายอืน
่
3.19

คำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
งบกำไรขำดทุน
รำยได้ รวม
บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 941.7 ล้ านบาท และ 909.9 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
อัตราการเติบโตลดลงของรายได้ รวมร้ อยละ 3.4 โดยการเปลีย่ นแปลงสามารถสรุปได้ ดังนี ้

รายการ
รายได้จากการขาย

รายได้รวม (ล้ านบาท)

อัตราเปลีย่ นแปลง

2559

2560

เพิ่มขึน้ / (ลดลง)

919.8

882.2

-4.1%

หมายเหตุ
เนือ่ งจากปริ มาณการขายลดลง ความต้องการใช้
เหล็กในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจถดถอย

รายได้อื่น

21.9

27.7

26.6%

เนือ่ งจากมี การบริ หารจัดการติดตามความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของมูลค่าเงินทาให้
บริ ษัทมี กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน

รวมรายได้

941.7

909.9

-3.4%

ภาพรวมการเติบโตของรายได้ลดลงร้ อยละ 3.4

ต้ นทุนขำย
บริ ษัทมีต้นทุนขาย ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 588.9 ล้ านบาท และ 679.6 ล้ านบาท ตามลาดับ และคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62.5 และร้ อยละ 74.7 ของรายได้ รวม ในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ โดยสัดส่วนต้ นทุนดังกล่าว
เพิ่มสูงขึ ้น สาเหตุหลักเป็ นผลจากการปรับขึ ้นของราคาเหล็กม้ วนเฉลี่ย ที่มีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นตัง้ แต่ในช่วงปลาย
ปี 2559

93

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 58.9 ล้ านบาท และ 60.8 ล้ านบาท
ตามล าดับ หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่ว นค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารต่ อ รายได้ รวม เท่ า กับ ร้ อยละ 6.3 และร้ อยละ 6.7
ตามลาดับ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
รายการ

และบริ หาร (ล้ านบาท)
2559

2560

12.8

15.9

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

อัตราเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

เพิ่ม ขึน้ / (ลดลง)
24.6%

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ขายทีเ่ พิ่ม ขึน้ เนือ่ งจากในอดีตทีผ่ า่ นมา บริ ษัทฯ
มี การรั บพนักงานทีจ่ บการศึกษาในระดับตา่ กว่า
ปริ ญญาตรี ปะปนกับระดับปริ ญญาตรี ในขณะที่
ปั จจุบันบริ ษัทฯ มี นโยบายรั บพนักงานใหม่ต้อง
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เท่านัน้

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

46.1

44.9

-2.6%

ไม่มี คา่ ใช้ จ่ายใดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างเป็ น
สาระสาคัญ

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
และบริหาร

58.9

60.8

3.3%

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเป็ นจานวนเงินใกล้ เคียงกัน โดยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน
11.3 ล้ านบาท และ 11.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ต้ นทุนทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษัทเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสันทรั
้ สต์รีซีท
(Trust Receipt) จากการซื ้อวัตถุดิบ

กำไรสุทธิ
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 226.1 ล้ านบาท และ 131.7 ล้ านบาท ตามลาดับ อัตรากาไร
สุทธิของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 24.0 และร้ อยละ 14.5 ของรายได้ รวมในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ สาเหตุจากต้ นทุน
วัตถุดิบสูงขึ ้น และกาไรขันต้
้ นลดลง
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2560 บริ ษั ท มี สิน ทรั พ ย์ รวมเท่า กับ 626.4 ล้ า นบาท และ 1,282.0 ล้ า นบาท
ตามลาดับ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริ ษัท ได้ แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียน ประมาณร้ อยละ 80.1 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 19.9 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรั พย์หมุนเวียน

402.3

64.2

1,026.5

80.1

สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน

224.1

35.8

255.5

19.9

สินทรั พย์รวม

626.4

100.0

1,282.0

100.0

1. สินทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนรวม 402.3 ล้ านบาท และ 1,026.5 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 64.2 และร้ อยละ 80.1 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือจานวน 216.6 ล้ านบาท และ 501.8
ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 34.6 และร้ อยละ 39.1 ของสิน ทรั พ ย์ รวม ณ สิน้ ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดับ และ
รองลงมาคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 109.4 ล้ านบาท และ 394.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.5
และร้ อยละ 30.7 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ จากสินค้ าคงเหลือ เพิ่มขึ ้นจานวน
เงิน 285.2 ล้ านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
2. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 224.1 ล้ านบาท และ 255.5 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 และร้ อยละ 19.9 ตามลาดับ มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.9 และร้ อยละ 15.7 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน
เงินสุทธิ 11.5 ล้ านบาท จากการซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่ม/รับโอน 27.1 ล้ านบาท และลดลงจากค่าเสือ่ มราคา 38.6 ล้ านบาท
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หนีส้ นิ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2560 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น รวมเท่ า กั บ 311.1 ล้ า นบาท และ 499.7 ล้ า นบาท
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียน ประมาณร้ อยละ 92.2 ของหนี ้สินรวม และหนี ้สินไม่
หมุนเวียนร้ อยละ 7.8 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ
31 ธ ันวาคม 2559

ิ หมุนเวีย น
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
หนีส
้ น
ิ รวม
หนีส
้ น

31 ธ ันวาคม 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

248.1

79.7

460.9

92.2

63.0

20.3

38.8

7.8

311.1

100.0

499.7

100.0

1. หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ สิน้ ปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส้ ิน หมุน เวีย นรวม จ านวน 248.1 ล้ า นบาท และ 460.9 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 79.7 และร้ อยละ 92.2 ของหนีส้ ินรวม หนีส้ ินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึน้ ในปี 2560 มาจากการ
เพิ่มขึ ้นของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์ รีซีท เนื่องจากการซื อ้ วัตถุดิบเหล็กม้ วนเพิ่มขึ ้น รองลงมาคือเจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่น เนื่องมาจากการที่บริ ษัทรับรู้มลู ค่าสินค้ าระหว่างทางซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระเงินเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศ
เพิ่มขึ ้น
2. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 63.0 ล้ านบาท และ 38.8 ล้ านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.3 และร้ อยละ 7.8 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่ว นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เท่ากับ
43.2 ล้ านบาท และ 24.3 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.9 และร้ อยละ 4.9 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ
ซึง่ สาเหตุที่บริ ษัทมีเงินกู้ระยะยาวลดลง ในปี 2560 นันมาจากการทยอยช
้
าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

96

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 315.3 ล้ านบาท และ 782.2 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 466.9 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากทุนที่ออกและชาระแล้ วจานวน 40 ล้ านบาท และส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้นสามัญ จานวน 415.2 ล้ านบาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายไสว
ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรชฏ
เปี ยถนอม
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเอมอร
โชติยะปุตตะ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดประชุม
รวมทัง้ สิน้ 4 ครั ง้ และรายงานผลการประชุม พร้ อมให้ ข้ อเสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ครั ง้ เพื่ อ ให้ มี ก าร
ดาเนินการในเรื่ องที่เห็นสมควร สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
• รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงิ น ประจ าไตรมาส และประจ าปี ของบริ ษั ท ที่ มี ก ารจัด ท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่รับรองทัว่ ไป เพื่อพิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลตลอดจน
ผลการตรวจสอบความเสีย่ งที่สาคัญ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่าเสมอ
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในและ
ของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
• การกากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
สอบทานการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• ผู้สอบบัญชีภายนอก
พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการแต่ งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัทในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2560 ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด ซึ่งเป็ น ผู้ต รวจสอบงบ
การเงินปี 2560 ได้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
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• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า มี ค วามโปร่ ง ใส สม เหตุส มผล และปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท โดยเฉพาะกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
ในการดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายโดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริ ษัทมีการจัดทาอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเหมาะสมและ
เพียงพอ ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระ และปฏิบตั ิหน้ าที่
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พ บริ ษัทมี ระบบการควบคุม ภายในที่เพีย งพอและเหมาะกับการด าเนินธุรกิ จ มีการปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง
(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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การนําเสนอข้ อมูลทีถ� ูกต้ องตามทีค� วร (งบการเงินจัดทําขึน� ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ ของบริ ษทั ซิ กา้ อินโนเวชัน� จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นของบริ ษทั ซิ ก้า อิ นโนเวชัน� จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ) แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั ณ วันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดํา เนิ น งานและกระแสเงิ น สดสํ า หรั บ ปี สิ� น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที� ค วร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที�ตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษทั ประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ� งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นส่ ว นของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�
ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื� อง การวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบและได้นาํ เรื� องนี�
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องนี�
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
อ้างถึ งหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 2.6 ประมาณ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
การทางบัญชี ที�สําคัญและข้อสมมติฐาน และหมายเหตุ • ประเมิ น และทํ า ความเข้ า ใจนโยบายการบั ญ ชี ข อง
บริ ษัท เกี� ย วกับ การประมาณการมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที� จ ะได้รั บ
ประกอบงบการเงินข้อ 10 สิ นค้าคงเหลือ
ของสิ น ค้า คงเหลื อ ว่า มี ค วามเหมาะสมสอดคล้อ งตาม
บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นโดยการ
จํานวน 501.79 ล้านบาท ก่ อนหักค่าเผื�อสิ นค้าล้า สมัย
สอบถามผูบ้ ริ หารที� รับผิดชอบโดยตรง รวมถึ งสอบทาน
ถือเป็ นร้อยละ 39.14 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นค้าคงเหลือ
ความถูกต้องและความสมํ�าเสมอของวิธีการจัดทําประมาณ
ของบริ ษัท เป็ นสิ น ค้า ประเภทโภคภัณ ฑ์ ซึ� งสิ น ค้า
การมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับดังกล่าว
คงเหลือหลักของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก
• ประเมิ น การออกแบบการควบคุ ม ภายในของระบบ
การจัด ซื� อ ตั�ง แต่ ก ารขอสั� ง ซื� อ การสั� ง ซื� อ การรั บ ของ
บริ ษทั ใช้วิธีการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน
การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี เพื�อสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุน
หรื อมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที� ค าดว่ า จะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะ
ของสิ นค้าคงเหลือมีความถูกต้องและสุ่ มเลือกตัวอย่างมา
ตํ�ากว่าโดยผูบ้ ริ หารจัดทํารายงานการคํานวณมูลค่าสุทธิ
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที�บริ ษทั ออกแบบไว้
ที�จะได้รับ ซึ�งอ้างอิงจากราคาขายสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ�นปี
และประเมินความถูกต้องของค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า • ทดสอบความเหมาะสมของราคาขายต่ อ หน่ ว ยโดยการ
เปรี ยบเที ยบราคาทุนต่อหน่ วยกับราคาขายต่อหน่ วยโดย
สุทธิที�จะได้รับ
อ้างอิ งจากใบแจ้งหนี� สําหรับการขาย ณ วันสิ� นปี รวมถึง
ข้าพเจ้าเห็ นว่าเรื� องนี� เป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ
ทดสอบมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที� จ ะได้ รั บ กั บ ราคาขายสิ น ค้า หั ก
เนื� อ งจากสิ น ค้า คงเหลื อ มี มู ล ค่ า ที� เ ป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ
ค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นในการขายโดยสุ่ มเลือกตัวอย่างทดสอบ
งบการเงิ น และ ราคาที� ค าดว่า จะขายได้ที� ท างบริ ษ ัท
กับเอกสารที�เกี�ยวข้อง
ใช้ในการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�
จะได้รับอ้า งอิ ง จากราคาตลาดซึ� งมี ความผันผวนของ จากการปฏิบตั ิงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าประมาณการในการตั�ง
ราคาตามแรงอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานภายในประเทศ ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับของผูบ้ ริ หารมีเหตุผล
นอกจากนี� ยงั ต้องอาศัยการประมาณการต้นทุนในการ รองรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ โดยที�
ผลิตต่อให้แล้วเสร็ จและค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า ซึ� ง ผูบ้ ริ หารได้ขอ้ สรุ ปว่าไม่จาํ เป็ นต้องบันทึกค่าเผื�อการลดลงของ
เป็ นส่วนหนึ�งในการคํานวณมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะขายได้ มูลค่าสุทธิที�จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือในงบการเงิน
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ข้ อมูลอื�น
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ� งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที�อยูใ่ นรายงานนั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที�ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที� เกี� ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้ง
ที�มีสาระสําคัญกับงบการเงิน หรื อกับความรู ้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูล
ที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื� อสารเรื� องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงิน
กรรมการมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินที�ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื�อง เปิ ดเผยเรื� องที�
เกี� ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื� อง เว้นแต่
กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื� อ ให้ ไ ด้ค วามเชื� อ มั�น อย่า งสมเหตุ ส มผลว่า งบการเงิ น โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซ� ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสํา คัญ ที� มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที� ข ัดต่อ ข้อ เท็จจริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิดพลาด และถื อ ว่า มี ส าระสําคัญ
เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พและการสังเกตและ
สงสัยเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•
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ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบ
ข้อมูลที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที� เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื� องจากการทุ จริ ตอาจเกี� ยวกับการสมรู ้ ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อ มู ล
การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ�งจัดทําขึ�นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี� ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื� องของกรรมการจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที�ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที�อาจเป็ น
เหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� อ งหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่แ น่ นอนที� มี ส าระสํา คัญ ข้า พเจ้าต้องกล่ า วไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที�เกี� ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้า
จะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื� องต่างๆ ที� สําคัญซึ� งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี� ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมด ตลอดจนเรื� องอื�นซึ� งข้าพเจ้าเชื� อว่ามีเหตุผล
ที� บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที� ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิ น
ในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี� ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อสารดังกล่าว

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4298
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

393,946,996
42,502,139
81,527,828
501,757,257
6,715,327

109,375,679
164,750
100,550
72,499,402
216,563,482
3,602,930

1,026,449,547

402,306,793

200,842,308
5,478,752
5,872,286
43,340,305

212,332,313
4,344,186
4,337,868
3,122,866

255,533,651

224,137,233

1,281,983,198

626,444,026

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะสั�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

7
7
3.2,8
9
10

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ____________________________________

11
12
13
14

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
6
106

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

16
15

217,771,110
209,886,120

150,014,900
12,074,890

16

18,925,826

24,781,318

16

13,070,605
1,291,104

12,254,390
47,604,698
1,365,293

460,944,765

248,095,489

24,335,612
10,480,424
3,700,963
271,802

43,238,832
16,609,091
2,761,351
397,944

38,788,801

63,007,218

499,733,566

311,102,707

หมายเหตุ
หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส� ิ นหมุนเวียน
หนี�สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที�ครบกําหนดภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น

กรรมการ ____________________________________

16
16
17

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
7
107

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

18

260,000,000

260,000,000

18
18

260,000,000
415,236,625

220,000,000
-

(1,057,805)

(1,057,805)

21,104,000
86,966,812

11,680,000
84,719,124

782,249,632

315,341,319

1,281,983,198

626,444,026

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ จํานวน 520,000,000 หุ น้
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ จํานวน 520,000,000 หุ น้
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้ สามัญจํานวน
440,000,000 หุ น้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญที�ชาํ ระแล้ว
ส่ วนตํ�าจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

กรรมการ ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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20

กรรมการ ___________________________________________

8

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

รายได้จากการขายสิ นค้า
ต้นทุนขาย

882,234,966
(679,620,766)

919,783,729
(588,913,840)

กําไรขั�นต้ น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

23

202,614,200
27,715,353
(15,888,755)
(44,953,553)
(11,373,975)

330,869,889
21,885,509
(12,750,587)
(46,145,474)
(11,340,255)

25

158,113,270
(26,437,582)

282,519,082
(56,392,717)

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

131,675,688
-

226,126,365
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

131,675,688

226,126,365

0.28

0.59

หมายเหตุ
รายได้

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐาน

กรรมการ ____________________________________

26

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
9
109

110

20
19

สํารองตามกฎหมาย

เงินปั นผล

20
19

สํารองตามกฎหมาย

เงินปั นผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

18

การออกหุ น้

260,000,000

-

-

-

40,000,000

220,000,000

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560

การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

220,000,000

-

-

-

40,000,000

180,000,000

415,236,625

-

-

-

415,236,625

-

-

-

-

-

-

-

บาท

มูลค่ าหุ้น

และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน

ทุนทีอ� อกจําหน่ าย

ยอดคงเหลือ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

18

หมายเหตุ

การออกหุ น้

การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษทั ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

(1,057,805)

-

-

-

-

(1,057,805)

(1,057,805)

-

-

-

-

(1,057,805)

บาท

การควบคุมเดียวกัน

รวมธุรกิจภายใต้

ส่ วนตํา� จากการ

21,104,000

-

-

9,424,000

-

11,680,000

11,680,000

-

-

10,940,000

-

740,000

บาท

สํ ารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ ว-

กําไรสะสม

86,966,812

131,675,688

(120,004,000)

(9,424,000)

-

84,719,124

84,719,124

226,126,365

(207,860,000)

(10,940,000)

-

77,392,759

บาท

ยังไม่ ได้ จดั สรร

10

782,249,632

131,675,688

(120,004,000)

-

455,236,625

315,341,319

315,341,319

226,126,365

(207,860,000)

-

40,000,000

257,074,954

บาท

ส่ วนของเจ้ าของ

รวม

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

158,113,270

282,519,082

38,610,879
1,192,893
(1,404,541)
(249,000)
(261,613)
(1,060,325)
(401,589)
(126,142)
(679,530)
11,373,975

32,581,022
1,103,543
(29,999)
1,019,888
290,589
(2,194,026)
(550)
(1,404,908)
(220,372)
11,340,255

205,108,277

325,004,524

(8,796,354)
(284,932,162)
(2,813,872)
(40,217,439)
197,033,629
(74,189)
939,612

(1,849,789)
(4,468,115)
2,228,045
(387,070)
2,797,360
(436,033)
286,675

เงินสดจากการดําเนินงาน
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย

66,247,502
(11,261,971)
679,530
(75,875,223)

323,175,597
(11,340,255)
220,372
(21,776,372)

เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(20,210,162)

290,279,342

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื� อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
หนี�สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนสิ นค้าล้าสมัยและเคลื�อนไหวช้า (กลับรายการ)
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั�น
รับรู ้กาํ ไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
การเปลี�ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
- หนี�สินหมุนเวียนอื�น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

11
12
22
9
10
8
22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
11
111

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

(132,000,000)
90,000,000
(1,715,661)
(27,020,894)
1,420,560

(100,000)
(332,010)
(36,315,380)
30,000

(69,315,995)

(36,717,390)

68,766,598
(24,758,712)
(5,312,452)
40,000,000
415,236,625
(120,004,000)

(47,093,818)
45,000,000
(24,157,370)
(18,133,814)
40,000,000
(207,860,000)

เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

373,928,059

(212,245,002)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด

284,401,902
109,540,429

41,316,950
68,237,074

4,665

(13,595)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ�นปี

393,946,996

109,540,429

466,999
260,798

-

351,000

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื� อเงินลงทุนระยะสั�น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น
เงินสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื� ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

8
8

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี�สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทเพิ�มขึ�น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน
เงินสดรับจากส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
เงินสดจ่ายเงินปั นผล

16
16
16
18
19

รายการทีไ� ม่ ใช่ เงินสด
ซื� ออุปกรณ์ (รวมอยูใ่ นเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น)
ซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (รวมอยูใ่ นเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น)
การโอนจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทัว� ไป
บริ ษ ัท ซิ ก้า อิ นโนเวชั�น จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษ ัทมหาชนจํากัด และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ ามที�ได้จดทะเบียนดังนี�
999/9 หมู่ 9 ซอย พรพัฒนา ถนน ประชาอุทิศ ตําบล ในคลองบางปลากด อําเภอ พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด สมุทรปราการ
10290
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักในการผลิตและค้าท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและท่อเหล็กโครงสร้างสําหรับธุรกิจการก่อสร้าง
และอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษ ัท ได้ด ําเนิ น การแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนเมื� อ วัน ที� 2 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 และเปลี� ย นชื� อ บริ ษ ัท กับ
กระทรวงพาณิ ชย์จาก “บริ ษทั ไดว่า อิ นดัสตรี จํากัด” เป็ น “บริ ษทั ซิ ก้า อิ นโนเวชัน� จํากัด (มหาชน)” เมื� อวัน ที�
2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
งบการเงินได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญซึ�งใช้ในการจัดทํางบการเงิน บริ ษทั มีดงั ต่อไปนี�
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินได้จดั ทําขึ�นตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที�สาํ คัญ และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ�งจัดทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของบริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อนหรื อเกี�ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที�มีเนื� อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
13
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม� กี ารปรับปรุง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ซึ�งมีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี�ยวข้องกับบริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการเปลี�ยนแปลงโดยให้มีการสันนิ ษฐานว่าการ
ตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้น� นั ไม่เหมาะสม ข้อสันนิ ษฐานนี� อาจตก
ไปหากเข้าข้อหนึ� งข้อใดต่อไปนี� คื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมื อนเป็ นตัววัดของรายได้
(นั�นคือรายได้เป็ นปั จจัยที� เป็ นข้อจํากัดของมูลค่าที� จะได้รับจากสิ นทรัพย์) หรื อสามารถแสดงได้ว่า
รายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�ได้จากสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
2.2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที� มีการเปลี�ยนเปลี�ยนอย่างมีสาระสําคัญและเกี�ยวข้องกับกิจการ
กิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง งบกระแสเงินสด
เรื� อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที� 7 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ได้มี การปรั บปรุ งการเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ� มเติ มเกี� ยวกับ
การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจัดหาเงิ นทั�งที� เป็ นรายการที�เป็ นเงินสดและ
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม� กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที� มีการเปลี�ยนเปลี�ยนอย่างมีสาระสําคัญและเกี�ยวข้องกับกิจการ
กิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนในเรื� องวิธีการบัญชี สําหรั บ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มีสินทรัพย์ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที�มีจาํ นวนตํ�ากว่ามูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์ ในเรื� องดังต่อไปนี�
-

-

กรณี สินทรัพย์ที�วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น� นั ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีเกิดขึ�น
ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์
จากสิ นทรัพย์ในมูลค่าที�สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที� ก ฎหมายภาษี อ ากรมี ขอ้ จํากัด เกี� ยวกับ แหล่ งที� ม าของกําไรทางภาษี ที� สามารถใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที�กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้
ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี จ ะต้อ งนําไปประเมิ น รวมกัน กับ สิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั�น
ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที�ใช้หกั ภาษีที�เกิดจากการกลับรายการ
ของผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีน� นั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผย
ตามข้อ กํา หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี� ให้ ถื อ ปฏิ บัติ กับ ส่ ว นได้เสี ย ที� ถู ก
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 5
(ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ ห ารของกิ จ การได้ป ระเมิ น และพิ จ ารณาว่ามาตรฐานที� ป รั บ ปรุ งใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่ มี
ผลกระทบที�มีนยั สําคัญต่อกิจการ ยกเว้นเรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก)

สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที� รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิ นของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
หลักที�บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็ น
สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลที�ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั

(ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที� เป็ นสกุล เงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นสกุล เงิ น ที� ใช้ในการดําเนิ น งานโดยใช้อ ัต รา
แลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการหรื อวันที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการ
ขาดทุนที�เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที� เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์
และหนี� สินที� เป็ นตัวเงินซึ� งเป็ นเงิ นตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี� ยน ณ วันสิ� นปี ได้บันทึ กไว้
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื� อมี การรั บรู ้ รายการกําไรหรื อขาดทุ นของรายการที� ไม่ เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื� น
องค์ ป ระกอบของอัต ราแลกเปลี� ยนทั� งหมดของกําไรหรื อขาดทุ น นั� นจะรั บ รู ้ ไว้ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที� ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื� อทวงถาม เงิ น ลงทุ น ระยะสั�น อื� น ที� มี สภาพคล่อ งสู งซึ� งมี อ ายุไ ม่เกิ น สามเดื อ นนับ จากวัน ที� ได้ม า และ
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี�สิ�นหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.5

ลูกหนีก� ารค้ า
ลูกหนี� การค้ารับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที� เหลืออยู่หักด้วย
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่ างระหว่างราคาตามบัญ ชี ของลู กหนี� การค้าเปรี ยบเที ยบกับมู ลค่ าที� คาดว่าจะได้รั บจากลู กหนี� การค้า
หนี�สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุ น หรื อมูลค่าสุ ท ธิ ที� จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุ นของสิ น ค้า
คํานวณตามวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของการซื� อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื� อสิ นค้านั�น
เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที� เกี� ยวข้องทั�งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที� ได้รับคืน ต้นทุน
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และ
ค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ� งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิที�จะ
ได้รับประมาณจากราคาปกติ ที�ค าดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ ายที� จาํ เป็ นเพื�อให้สินค้านั�น
สําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย บริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อ
เสื� อมคุณภาพเท่าที�จาํ เป็ น

2.7

เงินลงทุน
กิ จการจัดประเภทเงิ น ลงทุ นที� นอกเหนื อจากเงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม และการร่ วมค้าเป็ น
4 ประเภท คื อ 1. เงิ น ลงทุ น เพื� อ ค้า 2. เงิ น ลงทุ น ที� ถื อ ไว้จ นครบกํา หนด 3. เงิ น ลงทุ น เผื� อ ขาย และ
4. เงินลงทุนทัว� ไป การจัดประเภทขึ�นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภท
ที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1)
(2)

(3)

(4)

เงิ น ลงทุ น เพื� อ ค้า คื อ เงิ น ลงทุ น เพื� อ จุ ด มุ่ ง หมายหลัก ในการหากําไรจากการเปลี� ย นแปลงราคา
ในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุ น ที� ถื อ ไว้จ นครบกําหนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที� มี ก ําหนดเวลาและผูบ้ ริ ห ารตั�งใจแน่ ว แน่ แ ละ
มีความสามารถถือไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนด
ภายใน 12 เดือนนับแต่วนั สิ�นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริ มสภาพคล่องหรื อ
เมื�ออัตราดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที�ฝ่ายบริ หาร
แสดงเจตจํานงที�จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดง
รวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที�ฝ่ายบริ หารมีความจําเป็ นที� ตอ้ งขายเพื�อเพิ�มเงินทุน
ดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว� ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ให้ไป
เพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

เงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนเพื�อค้าและเงินลงทุนเผื�อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
วัดตามราคาเสนอซื� อที� อา้ งอิ งจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวัน สิ� น รอบ
ระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื� อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รายการกําไรและ
ขาดทุ นที� ยงั ไม่เกิ ดขึ� นจริ งของเงิ นลงทุ นเพื� อค้ารับรู ้ ในงบกําไรขาดทุ น รายการกําไรและขาดทุ น ที� ยงั ไม่
เกิดขึ�นจริ งของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เงินลงทุนที�จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว� ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้ บ่งชี�วา่ เงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการด้อยค่าเกิดขึ�น
หากราคาตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น สู งกว่ามูลค่าที� ค าดว่าจะได้รับ คื น บริ ษ ัทจะบันทึ กรายการขาดทุ นจาก
ค่าเผื�อการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ผลต่างระหว่างมู ล ค่ายุติ ธรรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที� ได้รับ จากการจําหน่ าย
เมื�อเปรี ยบเที ยบกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนั�นจะบันทึ กรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที�จาํ หน่ าย
เงินลงทุนที�ถือไว้ในตราสารหนี� หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ที�จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั�งหมดที�ถือไว้
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2.8

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ท� งั หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสม ต้นทุนเริ� มแรกจะรวมต้นทุ น
ทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการซื�อสิ นทรัพย์น� นั
ต้น ทุ น ที� เกิ ด ขึ� น ภายหลังจะรวมอยู่ในมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อรั บ รู ้ แยกเป็ นอี กสิ น ทรั พ ย์ห นึ� ง
ตามความเหมาะสม เมื� อต้น ทุ น นั�น เกิ ด ขึ� น และคาดว่าจะให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่ บ ริ ษ ัท
และต้นทุ นดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื� อถือ มูลค่าตามบัญชี ของชิ�นส่ วนที� ถูกเปลี�ยนแทนจะถูก
ตัดรายการออก สําหรั บ ค่ าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอื� น ๆ บริ ษ ัทจะรั บ รู ้ ต ้นทุ นดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้จ่ ายใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์อื�นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิ ด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที�ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

20 ปี
5 ปี , 10 ปี
5 ปี
3 ปี
5 ปี

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที�มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ� งตอบแทนสุ ทธิ
ที�ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญ
ั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื�นสุ ทธิ
ในกําไรหรื อขาดทุน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.9

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที� ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิ ดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิ ดจาก
การพัฒนาที�เกี�ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
ซึ�งบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี�
•
•
•
•
•
•

มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ที� กิ จ การจะทําโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ให้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ เพื� อ นํามาใช้
ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที�จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น� นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น� นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิ น และด้านอื�นได้เพียงพอที� จะนํามาใช้
เพื�อทําให้การพัฒนาเสร็ จสิ�นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิ จ การมี ค วามสามารถที� จ ะวัด มู ล ค่ า ของรายจ่ า ยที� เกี� ย วข้อ งกับ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที� เกิ ด ขึ� น
ในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื�อถือ

ต้นทุนโดยตรงที� รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุ นพนักงานที� ทาํ งานในที ม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องในจํานวนเงินที�เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี�จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อน
หน้านี�รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้น ทุ น ในการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จ ะรั บ รู ้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์แ ละตัด จําหน่ ายโดยใช้วิธี เส้ น ตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.10 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื�นที� มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์บ่งชี� วา่ ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู ้เมื�อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งหมายถึงจํานวนที� สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที�เล็กที�สุด
ที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิ ยมซึ� งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที�จะ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
2.11 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทบี� ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสิ นทรัพย์ซ� ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ น
ส่ วนใหญ่ สัญ ญาเช่ านั�น ถื อเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน เงิ น ที� ตอ้ งจ่ ายภายใต้สัญ ญาเช่ าดังกล่ าว (สุ ท ธิ จาก
สิ� งตอบแทนจู งใจที� ได้รั บ จากผูใ้ ห้เช่ า) จะบัน ทึ ก ในกําไรหรื อขาดทุ น โดยใช้วิธีเส้น ตรงตลอดอายุข อง
สัญญาเช่านั�น
สัญ ญาเช่ าที� ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซ� ึ ง ผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทั�งหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ�งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี�สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบี�ยคงที�
ต่อหนี� สิ น คงค้างอยู่ โดยพิ จารณาแยกแต่ละสัญ ญา ภาระผูกพัน ตามสัญ ญาเช่ าหัก ค่าใช้จ่ ายทางการเงิ น
จะบัน ทึ กเป็ นหนี� สิ น ระยะยาว ส่ วนดอกเบี� ยจ่ ายจะบัน ทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น ตลอดอายุข องสัญ ญาเช่ า
เพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที�สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี� สินที�เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที�ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

21
121

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.12 เงินกู้ยืม
เงิ นกู้ยืมรั บรู ้ เริ� มแรกด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที� ได้รับหักด้วยต้นทุ นการจัดทํารายการที� เกิ ดขึ� น
เงิ นกู้ยืมวัดมู ลค่ าในเวลาต่ อมาด้วยวิธี ราคาทุ นตัดจําหน่ ายตามวิธี อ ัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง ผลต่ างระหว่าง
เงิ นที� ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที� เกิดขึ�น) เมื�อเที ยบกับมูลค่าที� จ่ายคืนเพื�อชําระหนี� น� นั จะรับรู ้ใน
งบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที�มีความเป็ นไปได้
ที�จะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วนหรื อทั�งหมด ในกรณี น� ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง� มีการถอนเงิน หากไม่มี
หลักฐานที�มีความเป็ นไปได้ที�จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั�งหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี�เกี�ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี� สินหมุนเวียน เมื�อบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีก
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
2.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับ งวดประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบันและภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับรายการที�รับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น หรื อรายการที�รับรู ้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณี น� ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที�คาดได้ค่อนข้าง
แน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินงานอยูแ่ ละ
เกิดรายได้เพื�อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที�มี
สถานการณ์ ที�การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิ บัติข� ึนอยู่กบั การตี ความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี ที�
เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี รับรู ้ ตามวิธีห นี� สิ น เมื� อเกิ ดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์และ
หนี�สิน และราคาตามบัญชีที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน

22
122

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
อย่างไรก็ตามกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิดจากการรับรู ้เริ� มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อ
รายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อ
กําไรหรื อขาดทุนทั�งทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษี อ ากร) ที� มีผ ลบังคับ ใช้อยู่ หรื อ ที� ค าดได้ค่ อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับ ใช้ภายในสิ� น รอบระยะเวลาที�
รายงาน และคาดว่าอัต ราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้เมื� อสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี ที� เกี� ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรื อหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากิ จการจะมี กาํ ไรทางภาษี เพียงพอ
ที�จะนําจํานวนผลต่างชัว� คราวนั�นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการ
มี สิท ธิ ต ามกฎหมายที� จ ะนําสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บัน มาหั ก กลบกับ หนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้ข อง
งวดปั จจุบนั และทั�งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี� สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เกี� ยวข้องกับ
ภาษีเงิ นได้ที�ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดี ยวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี�สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.14.1 ผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในบางรู ปแบบ บริ ษทั มีท� งั โครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์
สําหรั บ โครงการสมทบเงิ น บริ ษ ัท จะจ่ ายเงิ น สมทบให้ ก องทุ น ในจํานวนเงิ น ที� ค งที� บริ ษ ัท ไม่ มี
ภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที� จะต้องจ่ ายเงิ นเพิ�ม ถึ งแม้กองทุ นไม่มี
สิ นทรั พย์เพียงพอที� จ ะจ่ ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรั บการให้บริ การจากพนักงานทั�งในอดี ตและ
ปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ�งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตาม
เกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ที� จะจ่ ายเงิ น เพิ� มอี ก เมื� อได้จ่ายเงิ น สมทบไปแล้ว เงิ นสมทบจะถูกรั บ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื�อถึงกําหนดชําระ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.14.1 ผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิ น
ซึ� งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ�นอยูก่ บั
หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที�ให้บริ การ และ ค่าตอบแทน
หนี� สิ น สําหรั บ โครงการผลประโยชน์ เมื� อเกษี ยณอายุจ ะรั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้วยมู ลค่ า
ปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี� คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัย อิ ส ระ ด้ว ยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที� ป ระมาณการไว้ ซึ� งมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนใน
ตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์หรื อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�นในงวดที� เกิ ดขึ�น และได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่ วนของ
เจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.14.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น
บริ ษทั รับรู ้หนี� สินและค่าใช้จ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยบริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่พนักงาน
แต่ละคนภายหลังจากทํางานมาแล้วทุก ๆ 5 ปี สู งสุ ดไม่เกิน 20 ปี เป็ นจํานวนเงินตั�งแต่ 5,000 บาท ถึง
20,000 บาทต่อคน ซึ� งการให้ประโยชน์มีเงื�อนไขจากการให้บริ การของพนักงานและระยะเวลาในการ
ให้ บ ริ ก ารที� ก ําหนดไว้ ต้น ทุ น ที� ค าดว่าจะเกิ ด จากการให้ ผ ลประโยชน์ น� ี จะบัน ทึ กค้างจ่ ายตลอด
ระยะเวลาการจ้างงาน โดยใช้วิธีการทางบัญชี เดี ยวกับที� ใช้ในโครงการผลประโยชน์เมื� อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยที� เกิ ดขึ� น จากการปรั บปรุ ง
หรื อเปลี� ยนแปลงข้อสมมติ ฐานและรั บรู ้ ในกําไรขาดทุ น ในงวดที� เกิ ด ภาระผูก พัน นี� คํานวณโดย
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.15 ประมาณการหนีส� ิน
ประมาณการหนี�สิน จะรับรู ้ก็ต่อเมื�อบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้
อันเป็ นผลสื บเนื� องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชําระภาระผูกพันนั�นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะ
ส่งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ ประมาณ
การหนี�สินจะไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที�มีภาระผูกพันที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ บริ ษทั กําหนดความน่าจะเป็ นที�กิจการจะสูญเสี ยทรัพยากร
เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้วา่
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื�อชําระภาระผูกพันบางรายการที�จดั อยูใ่ นประเภท
เดียวกันจะมีระดับตํ�า
บริ ษทั จะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที� คาดว่าจะต้องนํามาจ่าย
ชําระภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ� ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของ
เงินตามเวลาและความเสี� ยงเฉพาะของหนี� สินที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื� องจาก
มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบี�ยจ่าย
2.16 ทุนเรื อนหุ้น
ต้นทุนส่ วนเพิ�มที� เกี�ยวข้องกับการออกหุ ้นใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื� อหุ ้นซึ� งสุ ทธิ จากภาษีจะถูกแสดง
ในส่วนของเจ้าของโดยนําไปหักจากสิ� งตอบแทนที�ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.17 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติ
ของบริ ษ ัท รายได้จ ะแสดงด้วยจํานวนเงิ น สุ ท ธิ จ ากภาษี ขาย การรั บ คื น เงิ น คื น และส่ วนลด โดยไม่ รวม
รายการขายภายในบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื�อผูซ้ �ือรับโอนความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนที�เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้ดอกเบี�ยรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที�จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี� สินในงบการเงินของบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซ� ึ ง
ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรู ้เมื�อได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
2.19 การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ทเี� ป็ นเครื� องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสี�ยง
บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที�เป็ นเครื� องมื อทางการเงิ นซึ� งประกอบด้วยสัญญาอัตราแลกเปลี� ยนล่วงหน้า
เครื� องมือดังกล่าวไม่รับรู ้ในงบการเงินในวันเริ� มแรก
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้ องกันบริ ษทั จากความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนด
อัตราที� จะใช้รับรู ้ สินทรัพย์ที�เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศซึ� งจะได้รับจริ งหรื อที� จะใช้รับรู ้หนี� สินที� เป็ นสกุลเงิ น
ต่างประเทศซึ� งจะต้องจ่ ายชําระจํานวนที� เพิ� มขึ� นหรื อลดลงจากจํานวนเงิ นที� จะได้รับจริ งจากสิ นทรั พย์หรื อ
ที� จะต้องจ่ ายชําระหนี� สินจะนําไปหักกลบกับมูลค่าที� เปลี� ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี� ยนล่วงหน้าที�
เกี� ยวข้อง ณ วันที� ได้รับหรื อจ่ายชําระจริ ง รายการกําไรและรายการขาดทุ นจากเครื� องมื ออนุ พนั ธ์จะนํามา
หักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินและไม่รับรู ้ในงบการเงิน
2.20 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที� นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุ ค คลที� มีหน้าที� ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานดําเนิ นงาน ซึ� งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที�
ทําการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน
กิ จ กรรมของบริ ษ ัท ย่อ มมี ค วามเสี� ย งทางการเงิ น ที� ห ลากหลายซึ� งได้แ ก่ ความเสี� ย งจากตลาด (รวมถึ ง
ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี� ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี� ย
ความเสี� ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย และความเสี� ยงด้านราคา) ความเสี� ยง
ด้านการให้สินเชื� อ และความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี� ยงโดยรวมของบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผัน ผวนของตลาดการเงิ น และแสวงหาวิธี การลดผลกระทบที� ท ําให้เสี ยหายต่ อ ผลการดําเนิ น งาน
ทางการเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้ บริ ษทั จึงใช้เครื� องมืออนุ พนั ธ์ทางการเงิน เพื�อป้ องกัน
ความเสี� ยงที�จะเกิดขึ�น
การจัดการความเสี� ยงดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที�อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ส่ วนงานบริ ห ารเงิ นของบริ ษ ทั จะชี� ประเด็น ประเมิ น และป้ องกัน ความเสี� ยงทางการเงิ นด้วยการ
ร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิ บตั ิงานต่างๆ ภายในบริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี� ยงจะ
กําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื�อจัดการความเสี� ยงและนโยบายที� เกี�ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรรวมถึง
นโยบายสําหรับความเสี� ยงที� เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ความ
เสี� ยงอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงการให้สินเชื�อ การใช้ตราสารทั�งที� เป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุ พนั ธ์
ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี� ยง
3.1.1 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลีย� น
บริ ษทั มีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเนื� องจากบริ ษทั ซื� อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ
สกุลดอลลาร์ สหรัฐ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื�อว่าความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ อผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ัท เนื� องจากบริ ษ ัทได้ใช้สัญญาอัตรา
แลกเปลี�ยนล่วงหน้าเพื�อป้ องกันความเสี� ยงดังกล่าวตามความจําเป็ นและเหมาะสม
3.1.2 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย�
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาว
ตามที� ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นเกิ ดจากการที� อตั ราดอกเบี� ยเปลี� ยนแปลงไปซึ� งก่ อให้เกิ ดผล
เสี ยหายต่ อผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ัทในงวดปั จจุ บันและงวดต่ อ ๆ ไป บริ ษ ัท ไม่ มี สิ นทรั พย์ที� มี
ดอกเบี� ยที� เป็ นสาระสําคัญ บริ ษ ัทอาจเกิ ดผลขาดทุ นจากอัตราดอกเบี� ยเพราะเงิ นกู้ยืมทั�งหมดมี อตั รา
ดอกเบี�ยผันแปร
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3

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3 ความเสี�ยงด้ านราคา
ความเสี� ยงด้านราคาของบริ ษทั เกี�ยวข้องกับราคาซื� อเหล็ก บริ ษทั ไม่มีความเสี� ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
จากความผัน ผวนของราคาเหล็ ก ในตลาด เนื� อ งจากราคาขายสิ น ค้าสําเร็ จ รู ป จะถู ก ปรั บ ปรุ งให้
สอดคล้องกับความเคลื�อนไหวของราคาเหล็กในตลาดอย่างสมํ�าเสมอและบริ ษทั มีระบบการประมาณ
การยอดขายล่วงหน้าเพื�อพยายามจับคู่กบั ปริ มาณที�สงั� ซื� อเพื�อลดความเสี� ยงด้านราคาให้อยูใ่ นระดับที�
เหมาะสม
3.1.4 ความเสี�ยงด้ านการให้ สินเชื� อ
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมี นัยสําคัญของความเสี� ยงทางด้านสิ นเชื� อ บริ ษทั มี นโยบายที� เหมาะสม
เพื�อทําให้เชื� อมัน� ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ ลูกค้าที� มีประวัติสินเชื� ออยู่ในระดับที� เหมาะสม
คู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ทางการเงินและรายการเงิ นสดได้เลือกที� จะทํารายการกับสถาบันการเงิ นที� มีระดับ
ความน่ าเชื� อ ถื อ สู ง บริ ษ ั ท มี น โยบายจํากั ด วงเงิ น ธุ รกรรมสิ นเชื� อ กั บ สถาบั น การเงิ น แต่ ล ะแห่ ง
อย่างเหมาะสม
3.1.5 ความเสี�ยงด้ านสภาพคล่ อง
จํานวนเงิ นสดที� มีอย่างเพียงพอและเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ที�มีตลาดรองรั บย่อมแสดงถึ งการจัดการ
ความเสี� ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็ นได้จากการ
ที�มีวงเงินในการกูย้ ืมที�ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของบริ ษทั ได้ต� งั เป้ าหมาย
ว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงิ นสิ นเชื�อที�ตกลงไว้ให้เพียงพอที�จะหามาได้
เนื�องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็ นฐานของบริ ษทั มีพลวัตเปลี�ยนแปลงได้
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3

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
ตารางต่อไปนี�แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลระดับที� 1 ข้ อมูลระดับที� 2 ข้ อมูลระดับที� 3
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์ ทางการเงินเพื�อค้ า
ตราสารหนี�
กองทุนรวมตราสารหนี�
สินทรัพย์ รวม

-

42,502,139
42,502,139

-

รวม
บาท

42,502,139
42,502,139

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที� 1 และระดับที� 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
(ก)

เครื� องมือทางการเงินในระดับที� 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิ นที� ไม่ได้มี การซื� อขายในตลาดที� มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่ น
ตราสารอนุ พนั ธ์ที�มีการซื� อขายในตลาดรองที� ไม่ได้มีการจัดตั�งอย่างเป็ นทางการ(Over-The-Counter)
วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิ คการประเมินมูลค่านี�ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูล
ในตลาดที� สังเกตได้ที�มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิ จการเองมาใช้น้อยที� สุดเท่ าที� เป็ นไปได้
ถ้าข้อมูลที� เป็ นสาระสําคัญทั�งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที� สังเกตได้ เครื� องมือนั�น
จะรวมอยูใ่ นระดับ 2
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4

ประมาณการทางบัญชีทสี� ําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมิ นทบทวนอย่างต่อเนื� อง และอยู่บนพื�นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื�น ๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั�น
(ก)

ค่ าเผื�อการลดมูลค่ าของสินค้ าล้ าสมัย
กิจการตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าล้าสมัยโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ ซึ� งคํานวณจากราคา
ปกติ ที� ค าดว่าจะขายได้ข องธุ ร กิ จ หั ก ด้วยค่ าใช้จ่ ายเพื� อ ให้ สิ น ค้า นั�น สําเร็ จ รวมถึ ง ค่ าใช้จ่ ายในการขาย
การคํานวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริ หารในธุรกิจ และแนวโน้มตลาด

(ข)

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุก ารใช้งานและมูล ค่ าซากสําหรั บ อาคารและอุป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทําการทบทวนค่าเสื� อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความ
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที�เสื� อมสภาพ
หรื อไม่ได้ใช้งานเนื�องจากการขายหรื อเลิกใช้งานหรื อจําหน่ายออกไป

(ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุข� ึนอยูก่ บั หลายปั จจัยที�ใช้ในการคํานวณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยโดยมี ขอ้ สมมติ ฐ านหลายตัว รวมถึ งข้อ สมมติ ฐานเกี� ยวกับ อัตราคิ ด ลด
การเปลี� ย นแปลงของข้อ สมมติ ฐ านเหล่ า นี� จะส่ ง ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุ
บริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่อตั ราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุ บันของประมาณการกระแสเงิ นสดที� คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื� อเกษี ยณอายุในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที� เหมาะสมบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ น
สกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ นที� ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์เมื� อเกษี ยณอายุ และมี อายุครบกําหนดใกล้เคี ยงกับ
ระยะเวลาที�ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�เกี�ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอื�น ๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพื�อเติมเติมอยู่
ในหมายเหตุ 17
30
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5

การจัดการความเสี�ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั�นเพื�อดํารงไว้ซ� ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง
ของบริ ษทั เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี�มีส่วนได้เสี ยอื�น และเพื�อดํารงไว้ซ� ึงโครงสร้าง
ของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ หรื อการออกหุน้ ใหม่เพื�อลดภาระหนี�

6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั (“คณะกรรมการ”) ซึ� งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการตัดสิ นใจเชิ งกลยุท ธ์ดา้ นการดําเนิ นงาน
สําหรับพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานดําเนิ นงาน ได้พิจารณาการ
นําเสนอข้อ มู ล การเงิ น จําแนกตามส่ ว นงานทั�ง ในส่ วนของการแสดงส่ ว นงานธุ ร กิ จ และส่ ว นงานภู มิ ศ าสตร์
ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นาํ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิรายงานภายในแยกตามส่วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั�น ดังนั�นคณะกรรมการพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ คือ
ตลาดในประเทศเพียงส่ วนงานเดี ยว นอกจากนี� คณะกรรมการได้ประเมินแล้วว่าผลิตภัณฑ์สินค้าหลักๆ มีอยู่สอง
ชนิ ดแบ่งเป็ นท่อโครงสร้างและท่อร้อยสายไฟ ซึ� งมีกระบวนการผลิตที�คล้ายคลึงกัน และกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั มีเพียง
ลูกค้าจากการขายในประเทศ ซึ�งสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี�
1) ลูกค้าขายส่ง รวมถึง ตัวแทนจําหน่ายที�ซ�ือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื�อนําไปจําหน่ายต่อ ร้านค้าปลีกที�เป็ นร้านขาย
เหล็กรู ปพรรณโดยเฉพาะ ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที�มีขนาดใหญ่ มีเครื อข่ายจํานวน
มากทัว� ประเทศ
2) ลูกค้าขายปลีก รวมถึง กลุ่มลูกค้าที�เป็ นผูใ้ ช้งานซึ�งซื�อไปใช้เองและร้านค้าขายปลีกขนาดเล็ก
คณะกรรมการประเมิ น และวัดผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานดําเนิ นงานด้วยกําไรก่ อนต้น ทุ น ทางการเงิ น และ
ภาษีเงินได้โดยไม่รวมรายได้อื�น
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ขายส่ ง
บาท

ขายปลีก
บาท

รวม
บาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน

872,183,177
(732,474,794)
139,708,383

10,051,789 882,234,966
(7,988,280) (740,463,074)
2,063,509 141,771,892
27,715,353
169,487,245
(11,373,975)
158,113,270
(26,437,582)
131,675,688

รายได้อื�น
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
ขายส่ ง
บาท

ขายปลีก
บาท

รวม
บาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อื�น
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

899,612,689 20,171,040 919,783,729
(635,774,334) (12,035,567) (647,809,901)
263,838,355
8,135,473 271,973,828
21,885,509
293,859,337
(11,340,255)
282,519,082
(56,392,717)
226,126,365
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ของส่วนงานดําเนินงานไม่ได้รวมอยูใ่ นรายงานภายในที�นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีลูกค้าในกลุ่มขายส่ งจํานวนสามรายที�มีรายได้
เกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายได้ รวมจํานวน 560.26 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: ลูกค้าสองราย จํานวน 386.09 ล้านบาท)

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

190,799
393,756,197
393,946,996

73,798
109,301,881
109,375,679

-

164,750

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื นเมื� อทวงถามมี อตั ราดอกเบี� ยร้ อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.50 - 0.625 ต่อปี )
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
8

เงินลงทุนระยะสั�น
ความเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั�นระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�
หลักทรัพย์ เพื�อค้ า
บาท
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การซื�อเพิ�มขึ�น
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การซื�อเพิ�มขึ�น
การจําหน่ายออกไป
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

100,000
550
100,550
132,000,000
(90,000,000)
401,589
42,502,139

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั�นมีรายละเอียดดังนี�
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินลงทุนในตราสารหนี�
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

42,343,330
158,809
42,502,139

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินลงทุนในตราสารหนี�
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

100,000
550
100,550

เงิ น ลงทุ น ระยะสั�น เป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื� อ ค้าในกองทุ น รวมตราสารหนี� ที� บ ริ ห ารโดยธนาคารพาณิ ช ย์ โดยบริ ษ ัท
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนระยะสั�น
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�น

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น
ลูกหนี�เช็ครับล่วงหน้า
ลูกหนี�การค้า - สุทธิ
ลูกหนี�อื�น
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ลูกหนี�อื�น - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

56,708,241
17,232,990
73,941,231
5,488,843
(770,888)
4,717,955
2,868,642
81,527,828

27,484,712
42,655,314
70,140,026
1,143,222
(1,019,888)
123,334
2,236,042
72,499,402

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�เช็ครับล่วงหน้าสามารถวิเคราะห์แยกตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

73,891,476
49,755
73,941,231

63,810,041
6,329,985
70,140,026

เช็ครับ ล่วงหน้าเป็ นเช็คที� รับจากลูกหนี� การค้าบางรายและครบกําหนดรับชําระตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2559 : 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) โดยเช็ครับล่วงหน้า
ดังกล่าวได้มีการขึ�นเงินและรับเงินตามกําหนดเวลาภายหลังจากวันที�ในงบการเงิน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
10

สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ�นเปลือง
หัก ค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

365,106,616
537,050
132,507,546
3,635,021
501,786,233
(28,976)
501,757,257

124,533,281
89,093,212
3,227,578
216,854,071
(290,589)
216,563,482

ในระหว่า งปี พ.ศ. 2560 ต้น ทุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อ ที� รั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ ายและรวมอยู่ใ นต้น ทุ น ขายเป็ นจํา นวน
679.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 588.91 ล้านบาท)
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11

72,560,400
72,560,400

72,560,400
72,560,400

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายและการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
โอนเข้า(ออก)
การจัดประเภทใหม่
ค่าเสื� อมราคา (หมายเหตุ 24)
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

72,560,400
72,560,400

ทีด� นิ
บาท

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

84,639,354
(31,419,824)
53,219,530

56,649,285
781,207
(4,210,962)
53,219,530

83,858,147
(27,208,862)
56,649,285

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

150,691,284
(78,083,149)
72,608,135

70,233,284
7,764,435
19,148,914
653,122
(25,191,620)
72,608,135

123,767,393
(53,534,109)
70,233,284

9,072,747
(4,312,180)
4,760,567

3,949,371
2,478,794
(1)
400,231
(653,122)
(1,414,706)
4,760,567

7,042,948
(3,093,577)
3,949,371

เครื� องตกแต่ ง
เครื� องจักร
ติดตั�งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

12,532,916
(7,266,566)
5,266,350

4,291,150
2,738,935
(1)
(1,763,734)
5,266,350

16,699,349
(12,408,199)
4,291,150

3,917,331
3,917,331

914,468
22,552,008
(19,549,145)
3,917,331

914,468
914,468

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

37

333,414,032
(121,081,719)
212,332,313

208,597,958
36,315,379
(2)
(32,581,022)
212,332,313

304,842,705
(96,244,747)
208,597,958

รวม
บาท
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72,560,400
72,560,400
72,560,400
72,560,400
72,560,400
72,560,400

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายและการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
โอนเข้า(ออก)
โอนออกไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 12)
ค่าเสื� อมราคา (หมายเหตุ 24)
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ทีด� นิ
บาท

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

85,883,184
(35,818,721)
50,064,463

53,219,530
45,000
1,198,830
(4,398,897)
50,064,463

84,639,354
(31,419,824)
53,219,530

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

163,388,697
(107,982,057)
55,406,640

72,608,135
328,000
(16,018)
12,385,431
(29,898,908)
55,406,640

150,691,284
(78,083,149)
72,608,135

10,909,710
(6,308,783)
4,600,927

4,760,567
1,836,963
(1,996,603)
4,600,927

9,072,747
(4,312,180)
4,760,567

เครื� องตกแต่ ง
เครื� องจักร
ติดตั�งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

19,722,916
(7,093,038)
12,629,878

5,266,350
9,680,000
(1)
(2,316,471)
12,629,878

12,532,916
(7,266,566)
5,266,350

5,580,000
5,580,000

3,917,331
15,597,930
(13,584,261)
(351,000)
5,580,000

3,917,331
3,917,331

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

38

358,044,907
(157,202,599)
200,842,308

212,332,313
27,487,893
(16,019)
(351,000)
(38,610,879)
200,842,308

333,414,032
(121,081,719)
212,332,313

รวม
บาท

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
11

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที� ดิ น จํา นวน 72,560,400 บาท และอาคารและส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารบนที� ดิ น ดัง กล่ าวจํา นวน 50,064,463 บาท
(พ.ศ. 2559 : 72,560,400 บาท และ 53,219,530 บาท) ได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื (หมายเหตุ 16)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ค่าเสื� อมราคาจํานวน 34,072,408 บาท (พ.ศ. 2559 : 28,961,652 บาท) ได้ถูกบันทึ กอยู่ใน
ต้นทุนขายและจํานวน 4,538,471 บาท (พ.ศ. 2559 : 3,619,370 บาท) ได้ถูกบันทึกอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที�บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ�งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยเครื� องจักรและยานพาหนะ
มีรายละเอียดดังนี�
พ.ศ. 2560
เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
บาท
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

107,147,623
(89,151,521)
17,996,102

15,898,000
(5,440,073)
10,457,927

พ.ศ. 2559
เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
บาท
บาท
107,147,623
(68,420,712)
38,726,911

6,218,000
(3,713,083)
2,504,917
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนมาจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรมสําเร็จรู ป
บาท

คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ างติดตั�ง
บาท

รวม
บาท

5,434,900
(319,182)
5,115,718

-

5,434,900
(319,182)
5,115,718

5,115,718
332,011
(1,103,543)
4,344,186

-

5,115,718
332,011
(1,103,543)
4,344,186

5,795,800
(1,451,614)
4,344,186

-

5,795,800
(1,451,614)
4,344,186

4,344,186
118,750

1,857,709

4,344,186
1,976,459

351,000
(1,192,893)
3,621,043

1,857,709

351,000
(1,192,893)
5,478,752

6,265,550
(2,644,507)
3,621,043

1,857,709
1,857,709

8,123,259
(2,644,507)
5,478,752

การตัดจําหน่ายจํานวน 1,192,893 บาท (พ.ศ. 2559 : 1,103,543 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้ประโยชน์ภายหลัง 12 เดือน
หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

555,338
5,348,709
5,904,047

25,228
4,312,640
4,337,868

(31,761)
(31,761)

-

5,872,286

4,337,868

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

4,337,868
1,534,418
5,872,286

3,306,884
1,030,984
4,337,868

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี�

วันที� 1 มกราคม
รายการตัดบัญชีในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 25)
วันที� 31 ธันวาคม

สิ น ทรั พ ย์และหนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี สามารถแสดงหักกลบกัน เมื� อสิ นทรั พ ย์ และหนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้
ดังกล่าวเกี�ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาระผูกพัน
กําไรรอการตัด
ผลประโยชน์ บัญชีจากการขาย
พนักงาน และเช่ ากลับคืน
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิ�ม(ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ�ม(ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ค่ าเผื�อหนี�
สงสั ยจะสู ญ
บาท

ค่ าเผื�อ
สิ นค้ าล้ าสมัย
บาท

สิ นทรัพย์ ภายใต้
สั ญญาเช่ า
ทางการเงิน
บาท

รวม
บาท

649,502
90,691
740,193

79,589
(25,229)
54,360

203,978
(49,800)
154,178

58,118
(52,323)
5,795

3,346,681
1,602,840
4,949,521

4,337,868
1,566,179
5,904,047

494,936
154,566
649,502

360,569
(280,980)
79,589

203,978
203,978

58,118
58,118

2,451,379
895,302
3,346,681

3,306,884
1,030,984
4,337,868

ค่ าเผื�อการปรับ
มูลค่ าเงินลงทุน
บาท
หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษีลดในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(31,761)
(31,761)
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น

เงินมัดจําสําหรับการซื�อที�ดิน
เงินมัดจําอื�น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ส่วนที�เกิน 1 ปี

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

40,465,005
2,875,300
43,340,305

2,869,973
252,893
3,122,866

ในที� ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เมื� อวันที� 13 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ซ�ื อที� ดิน
จํานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา บริ เวณถนนประชาอุทิศ อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการเพื�อใช้ใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่
15

เจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีอ� ื�น

เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี�อื�น

16

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

204,715,745
265,959
3,394,288
1,510,128
209,886,120

7,850,509
79,465
3,712,560
432,356
12,074,890

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

217,771,110

150,014,900

18,925,826
13,070,605
249,767,541

24,781,318
12,254,390
187,050,608

เงินกู้ยืม

รายการหมุนเวียน
หนี�สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

เงินกู้ยืม (ต่อ)

รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

24,335,612
10,480,424
34,816,036

43,238,832
16,609,091
59,847,923

284,583,577

246,898,531

เงินกูย้ มื ทั�งหมดเป็ นเงินกูย้ มื ในสกุลเงินบาท
หนี� สินภายใต้สัญญาทรั สต์รีซีท มีอตั ราดอกเบี� ยอยู่ระหว่างร้ อยละ 2.55 ถึ งร้อยละ 3.55 ต่อปี และเพื�อใช้สําหรั บ
การซื�อสิ นค้า
หนี� สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร คํ�าประกันโดยการจํานอง
ที�ดินและสิ� งปลูกสร้างของบริ ษทั (หมายเหตุ 11) และคํ�าประกันโดยกรรมการบริ ษทั
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารของบริ ษทั (ไม่รวมหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิ น)
มีดงั ต่อไปนี�
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว

43,261,438
43,261,438

5,457,321
62,562,829
68,020,150

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 4.93
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.00

ร้อยละ 2.95
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.00

อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี�
หนี�สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี�
ราคาตามบัญชี

เงินกูย้ มื ระยะยาว

มูลค่ ายุติธรรม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

43,261,438

68,020,150

43,261,438

68,020,150

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมส่ วนที�หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื� องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระสําคัญ มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงิ นสดในอนาคตซึ� งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี� ย
เงินกูย้ มื ที�อตั ราร้อยละ 5.25 (พ.ศ. 2559 : อัตราร้อยละ 5.25) และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม
16.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื เพิ�มในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี
ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

68,020,150
(24,758,712)
43,261,438

47,177,520
45,000,000
(24,157,370)
68,020,150

18,925,826
24,335,612

24,781,318
43,238,832

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที� ระบุในสัญญา
เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี� สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี� ให้เป็ นไป
ตามสัญญาที�เกี�ยวข้อง
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

เงินกู้ยืม (ต่อ)
16.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ต่อ)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนี�สินตามสัญญาเช่าระยะยาว) มีดงั ต่อไปนี�

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

32,712,424
10,549,014
43,261,438

24,781,318
43,238,832
68,020,150

16.2 หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินเกิดจากการเช่าเครื� องจักรและรถยนต์ที�มีระยะเวลาการเช่าตั�งแต่ 3 ถึง 5 ปี
จํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายซึ�งบันทึกเป็ นหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี�

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่วนที�หมุนเวียน
- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

14,306,628
11,534,496
(2,290,095)
23,551,029

14,054,202
17,631,580
(2,822,301)
28,863,481

13,070,605
10,480,424
23,551,029

12,254,390
16,609,091
28,863,481
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

เงินกู้ยืม (ต่อ)
16.2 หนีส� ินตามสัญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

ณ วันที� 1 มกราคม
การจ่ายชําระหนี�
ณ วันที� 31 ธันวาคม
17

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

28,863,481
(5,312,452)
23,551,029

46,997,295
(18,133,814)
28,863,481

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุนที�รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

3,073,110
627,853
3,700,963

2,300,494
460,857
2,761,351

772,616
166,996
939,612

621,417
151,418
772,835
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
17.1 โครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
โครงการเป็ นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงิ น เดื อนเดื อนสุ ด ท้ายซึ� งให้ผลประโยชน์ แก่ สมาชิ ก ในรู ป
การประกันระดับเงินเกษียณอายุที�จะได้รับตามกฎหมายแรงงานที�เกี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยูก่ บั
ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของสมาชิกก่อนที�จะเกษียณอายุ
จํานวนที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี�

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันที�ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

3,073,110

2,300,494

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

2,300,494
690,996
81,620
3,073,110

2,165,237
555,836
65,581
(486,160)
2,300,494

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี�

วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายชําระผลประโยชน์
วันที� 31 ธันวาคม

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี�

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ
อายุต�าํ กว่า 31 ปี
อายุระหว่าง 31 ปี ถึง 40 ปี
อายุระหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 3.03
ร้อยละ 3.00

ร้อยละ 3.03
ร้อยละ 3.00

ร้อยละ 35
ร้อยละ 14
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0

ร้อยละ 35
ร้อยละ 14
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
17.1 โครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลีย� นแปลง
ในข้ อสมมติ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�น
ของเงินเดือน
อัตราการลาออก

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกี� าํ หนดไว้
การเพิม� ขึน� ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 9.68

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.33 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.16
ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10.36 ลดลงร้อยละ 11.13

พ.ศ. 2559

ลดลงร้อยละ 10.39 เพิ�มขึ�นร้อยละ 11.28 เพิ�มขึ�นร้อยละ 12.19
ลดลงร้อยละ 11.52
เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.80

ลดลงร้อยละ 11.35
เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.63

การวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหวข้างต้น นี� อ้างอิ งจากการเปลี� ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที� ให้ขอ้ สมมติ อื�น คงที�
ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั
ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลง
ในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกัน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้คาํ นวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)
ในการคํานวณหนี�สินโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปี ก่อน
17.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น
บริ ษทั จัดให้มีโครงผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานที�ทาํ งานทุก ๆ 5 ปี สู งสุ ด
ไม่เกิ น 20 ปี เป็ นจํานวนเงิ นตั�งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ต่อคนโครงการเป็ นแบบไม่จดั ตั�งกองทุ น
ข้อ สมมติ ฐ านที� สํ า คัญ และความถี� ใ นการวัด มู ล ค่ า จะคล้า ยกั บ ที� ใ ช้สํ า หรั บ โครงการผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุที�กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
จํานวนที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี�

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันที�ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

627,853

460,857
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
17.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื�นในระหว่างปี มีดงั นี�

วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
หัก ผลประโยชน์จ่าย
วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

460,857
155,648
11,348
627,853

309,439
142,510
8,908
460,857

ความเสี�ยงของโครงการผลประโยชน์ พนักงานทีม� ตี ่ อบริษัท
บริ ษทั มี ความเสี� ยงในหลาย ๆ ด้านที� เกี� ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุที� กาํ หนดไว้ และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญมีดงั ต่อไปนี�
การเปลี�ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนที�แท้จริ งของพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที�แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาล ที�ลดลงจะทําให้
หนี�สินของโครงการเพิ�มสูงขึ�น

ความเสี� ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

ภาระผูกพันโครงการบําเหน็จบํานาญบางส่วนได้ผกู อยูก่ บั ภาวะ
เงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ�นจะทําให้มีภาระหนี�สินเพิ�มขึ�น

ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 9.97 ปี (พ.ศ. 2559 : 10.97 ปี )
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
17.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นหลัง
ออกจากงานที�ไม่มีการคิดลด :
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
บาท
บาท
บาท

เกินกว่ า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

110,689
295,000
405,689

28,142,788
2,835,000
30,977,788

29,296,561
3,565,000
32,861,561

น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
บาท
บาท
บาท

เกินกว่ า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

28,142,788
2,910,000
31,052,788

29,296,561
3,635,000
32,931,561

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

รวม
บาท

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

207,618
65,000
272,618

รวม

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

70,000
70,000

รวม

18

835,466
370,000
1,205,466

799,636
220,000
1,019,636

354,137
435,000
789,137

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ ้น
รวม
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญ
รวม
การลดทุนจดทะเบียน
รวม
การออกหุ้น
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ ้น
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,800,000
320,000
2,120,000
421,880,000
424,000,000
(64,000,000)
360,000,000
160,000,000
520,000,000
520,000,000

180,000,000
32,000,000
212,000,000
212,000,000
(32,000,000)
180,000,000
80,000,000
260,000,000
260,000,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท

1,800,000 180,000,000
- 180,000,000
1,800,000 180,000,000
- 180,000,000
358,200,000
360,000,000 180,000,000
- 180,000,000
360,000,000 180,000,000
- 180,000,000
80,000,000 40,000,000
- 40,000,000
440,000,000 220,000,000
- 220,000,000
80,000,000 40,000,000 415,236,625 455,236,625
520,000,000 260,000,000 415,236,625 675,236,625
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ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ ้นจดทะเบี ยนทั�งหมดได้แก่ หุ้ นสามัญ 520,000,000 หุ ้ น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 :
520,000,000 หุ ้น) ซึ� งมี มู ลค่ าที� ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 0.50 บาท) หุ ้ นสามัญที� ได้ออกและ
เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 520,000,000 หุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 440,000,000 หุน้ ) โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียน
หุน้ ที�ออกและเรี ยกชําระกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื�อวันที� 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
เมื� อวัน ที� 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทได้เสนอขายหุ ้น ที� ออกใหม่ให้แก่ ป ระชาชนทั�ว ไปเป็ นครั� งแรกจํานวน
80,000,000 หุ ้ น โดยการขายหุ ้ น ใหม่ ให้ แก่ ผูจ้ องในราคาหุ ้ นละ 5.90 บาท (ทุ น 0.50 บาท และส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ น
5.40 บาท) เป็ นจํานวนเงิ น รวม 472 ล้านบาท โดยหุ ้ น ของบริ ษ ัท เริ� ม การซื� อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ นวัน ที�
17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ผลจากการออกหุ ้ น ดังกล่ าวบริ ษ ัท ได้รั บ ส่ วนเกิ น มู ล ค่ าหุ ้ น จํานวน 432 ล้านบาทและ
เกิดค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงจากการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนจํานวน 16.76 ล้านบาท โดยแสดงหักจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ ที�ได้รับจากผูถ้ ือหุน้
ในที� ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 2/2559 เมื�อวันที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ
ให้บริ ษทั เพิ�มทุนจดทะเบียนจากหุ ้นสามัญจํานวน 1,800,000 หุ ้น ซึ� งมีมูลค่าหุ ้นที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 2,120,000 หุ ้น ซึ� งมีมูลค่าหุ ้นที� ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 212,000,000 บาท นอกจากนี� คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิลดมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั จากเดิมที�มีมูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท จากหุน้ สามัญ จํานวน 1,800,000 หุ ้น
เป็ นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนหุ ้นสามัญ 360,000,000 หุ ้น เพื�อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพบริ ษทั
จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพบริ ษทั และเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื�อวันที� 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ในที� ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั�งที� 4/2559 เมื� อวันที� 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ให้
บริ ษัท ลดทุ น จดทะเบี ย นจากหุ ้ น สามัญ จํานวน 424,000,000 หุ ้ น ซึ� งมี มู ล ค่ าหุ ้ น ที� ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เป็ น
หุ ้นสามัญจํานวน 360,000,000 หุ ้น ซึ� งมี มูลค่าหุ ้นที� ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในวันเดี ยวกันคณะกรรมการบริ ษทั มี มติ
อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั เพิ�มทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 160,000,000 หุ ้น โดยเพิ� มจากหุ ้นสามัญจํานวน 360,000,000 หุ ้นมูลค่าที�
ตราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เป็ นหุ ้ น สามัญ จํานวน 520,000,000 หุ ้ น มู ลค่ าที� ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท รวมเป็ นมู ลค่ า
260,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 80,000,000 หุ ้น และรองรับการเสนอขายต่อประชาชน ทัว� ไป
ในอนาคตจํานวน 80,000,000 หุ ้น บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี�ยนแปลงทุ นจดทะเบี ยนและทุ นที� เรี ยกชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื�อวันที� 13 กันยายน พ.ศ. 2559
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เงินปันผล
ในที� ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ หุ ้ น ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี เมื� อ วัน ที� 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท มี ม ติ อ นุ ม ัติ
ให้จ่ ายเงิ น ปั น ผลจากผลการดําเนิ น งานของรอบปี บัญ ชี พ.ศ. 2559 สําหรั บ หุ ้น สามัญ จํานวน 440,000,000 หุ ้ น
รวมเป็ นเงินทั�งสิ�น 50.00 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้วในวันที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จํานวน 47.50 ล้านบาท และอีกครั�งในวันที� 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 2.50 ล้านบาท
ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื�อวันที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
กําไรสะสมคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 440,000,000 หุ ้น เป็ นจํานวน 70 ล้านบาท
เงินปั นผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที� 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ในที� ประชุ มใหญ่ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี เมื� อวันที� 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั มี มติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงิ นปั นผลจากผลการดําเนิ นงานของรอบปี บัญชี พ.ศ. 2558 ในอัตรา 31.67 บาทต่อหุ ้น สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน
1,800,000 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั�งสิ�น 57.00 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ในที�ประชุมกรรมการของบริ ษทั เมื�อวันที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากการดําเนิ นงานของงวดเดื อนมกราคมถึ งมี น าคม พ.ศ. 2559 ในอัตรา 49.61 บาทต่อหุ ้น สําหรั บ
หุ ้นสามัญจํานวน 1,800,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั�งสิ� น 89.30 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
แล้วในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื�อวันที� 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากการดําเนิ นงานของงวดเดื อนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอัตรา 0.171 บาทต่อหุ ้น สําหรับ
หุ ้นสามัญจํานวน 360,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั�งสิ� น 61.56 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายเงิ นให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นแล้วในเดื อน
สิ งหาคม พ.ศ. 2559
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สํารองตามกฎหมาย

วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

11,680,000
9,424,000
21,104,000

740,000
10,940,000
11,680,000

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองนี�ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
21

เครื� องมือทางการเงิน - สัญญาซื�อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาซื� อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ าเพื� อ ป้ อ งกัน ความเสี� ย งสํา หรั บ เจ้าหนี� การค้า ในสกุ ล
เงินต่างประเทศ ซึ�งเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิ ดสถานะครบกําหนด 1 เดือน ถึง
2 เดื อน (พ.ศ. 2559 : สัญญาเปิ ดสถานะครบกําหนด 2 เดื อน ถึง 4 เดื อน) มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ามีดงั นี�
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ล้ านบาท
ล้ านบาท
2.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
2.24
(33.85 บาท - 34.59 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อยูใ่ นข้อมูลระดับที� 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าสําหรับการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมระดับที� 2
สัญญาซื� อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื� องมือทางการเงิ นที� ไม่ได้มีการซื� อขายในตลาดที� มีสภาพคล่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้วิธีคิดมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present value) ของประมาณการจํานวนเงินที�ธนาคารคาดว่า
จะได้รับหรื อจะต้องจ่ายเมื�อสิ� นสุ ดสัญญา ณ วันที� ในงบการเงิ น โดยคํานึ งถึงอัตราดอกเบี� ยและอัตราแลกเปลี�ยน
ในปั จจุบนั ซึ� งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของกระแสเงินสดในอนาคต
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รายได้ อื�น

รายได้จากการขายเศษซาก
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้ค่าขนส่ง
ดอกเบี�ยรับ
อื�น ๆ
รวม
23

พ.ศ. 2559
บาท

15,611,097
1,404,541
9,322,384
167,739
679,530
530,062
27,715,353

15,413,360
29,999
5,520,789
164,846
220,372
536,143
21,885,509

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

9,651,855
1,722,120
11,373,975

9,089,323
2,250,932
11,340,255

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

43,951,384
724,458,046
38,610,879
1,192,893
31,868,261
939,612

28,910,371
622,917,772
32,581,022
1,103,543
26,044,670
772,835

ต้ นทุนทางการเงิน

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ มื
ดอกเบี�ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
24

พ.ศ. 2560
บาท

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 12)
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 17)

55
155

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
25

ภาษีเงินได้
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน

27,972,000
27,972,000

56,288,462
1,135,239
57,423,701

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เพิ�มในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13)
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(1,534,418)
(1,534,418)

(1,030,984)
(1,030,984)

รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

26,437,582

56,392,717

บริ ษทั ต้องจ่ายภาษี เงิ นได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษี ดว้ ยจํานวนที� แตกต่างจากจํานวนที� คาํ นวณขึ� นตามอัตราภาษี
ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) ดังนี�

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
รายจ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�นจากรายจ่ายจริ ง
การปรับปรุ งของงวดก่อน
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

158,113,270

282,519,082

31,622,654

56,503,816

119,282
(5,304,354)
26,437,582

205,395
(1,451,733)
1,135,239
56,392,717

ข้อมูลเกี�ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 13
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
26

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ชาํ ระแล้วและคงเหลือ
ในระหว่างปี ภายหลังการลดมูลค่าหุน้ สามัญเป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

131,675,688

226,126,365

470,465,753
0.28

385,355,191
0.59

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�นาํ มาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นได้รวมหุ ้นที�เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังที�กล่าวในหมายเหตุ 18 เพื�อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 33 เรื� อง กําไรต่อหุน้
27

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันทีเ� ป็ นข้ อผูกมัดเพื�อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันที� เป็ นข้อผูกมัดในงบแสดงฐานะการเงิ นที� เกี� ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ� งยังไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิ น
มีดงั นี�

สัญญาจะซื�อที�ดิน
สัญญาจ้างสร้างเครื� องจักร

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

161,860,020
11,900,000
173,760,020

8,120,000
8,120,000

บริ ษทั ซื�อที�ดินจากบุคคลภายนอกจํานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา เพื�อใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยบริ ษทั
จะชําระส่วนคงเหลือ ณ วันที�ทาํ การจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ�ในที�ดิน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
27

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ภาระผูกพันทีเ� ป็ นข้ อผูกมัดตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี�ยวกับการเช่าที�ดินจากกรรมการท่านหนึ� ง
เพื�อใช้เป็ นสถานที� ดาํ เนิ นงานบางส่ วนโดยมียอดรวมของจํานวนเงิ นค่าเช่าขั�นตํ�าภายใต้สัญญาเช่าที� ไม่สามารถยกเลิก
ได้ดงั นี�

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

28

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

600,000
600,000

600,000
600,000
1,200,000

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที�มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื�นแห่ งหนึ� งหรื อมากกว่า
หนึ� งแห่ ง โดยที� บุคคลหรื อกิจการนั�นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที�ดาํ เนิ นธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิ จการ
ที� เกี� ยวข้อ งกับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที� เป็ นเจ้าของส่ ว นได้เสี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ยงของบริ ษ ัท ซึ� งมี อิ ท ธิ พ ล
อย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ รวมทั�งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กใน
ครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที� เกี� ยวข้องกันซึ� งอาจมีข� ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ข องบริ ษ ทั คือ ผูถ้ ือหุ ้นที� เป็ นกลุ่มบุ คคลธรรมดาจํานวน 10 คน
ซึ�งถือหุน้ ในจํานวนรวมร้อยละ 73.51 ของหุน้ สามัญทั�งหมดของบริ ษทั
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกันอื�นเป็ นบริ ษทั ของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั�นจึงถือเป็ นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ที�บริ ษทั มีบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน มีดงั นี�
บริษัทหรื อกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชัน� จํากัด
บริ ษทั ดีงาม โฮลดิ�ง จํากัด
บริ ษทั เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค จํากัด

ประเทศทีจ� ดั ตั�ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (ถือหุน้ โดยกรรมการ)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (ถือหุน้ โดยกรรมการ)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (ถือหุน้ โดยคู่สมรส
ของกรรมการ)

รายการต่อไปนี�เป็ นรายการที�มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
28.1 รายได้ จากการขายและบริการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

9,832

-

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

2,213,937
2,213,937

683,266
683,266

600,000
600,000

600,000
600,000

รายได้ จากการขายสินค้ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
28.2 การซื�อสินทรัพย์ และค่ าใช้ จ่าย
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
อุปกรณ์ และวัสดุสิ�นเปลือง
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ค่ าเช่ าทีด� นิ
กรรมการบริ ษทั

59
159

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการที�มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
28.3 ยอดคงเหลือทีเ� กิดจากการซื�อสินค้ า
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เจ้ าหนีก� ารค้ า
(รวมอยูใ่ น หมายเหตุ 15 “เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น”)
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

265,959
265,959

79,465
79,465

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

15,878,489
372,000

14,599,179
343,000

1,386,225

1,182,863

28.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของบริษัท
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ ระยะสั�น :
เงินเดือน โบนัสและอื�น ๆ
ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ
ผลประโยชน์ ระยะยาว :
ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ

29

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ� นรายงานทางการเงิน
ในที� ป ระชุมคณะกรรมเมื� อวันที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั น ผล
สําหรั บกําไรสะสมคงเหลื อ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ ้น สําหรับหุ ้นสามัญ จํานวน
520,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายทั�งสิ� น 67.60 ล้านบาท โดยการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะถูกนําเสนอให้ที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิในครั�งถัดไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
สำหรับงวดปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด รวม 2,350,000 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำยำนพำหนะ เป็ นต้ น

161

162

163

ใบแทรก : สรุ ปรายการแก้ ไข ในรายงานประจาปี

2560

รายการที่แก้ ไขในส่ วนที่ “ขีดเส้ นใต้ ”

หน้ าที่ 5 :

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
( หน่วย : พันบาท )
2560

2558
2559
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
358,232
402,307
1,026,449
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
219,756
224,137
255,534
รวมสินทรัพย์
577,988
626,444
1,281,983
หนี ้สิน
หนี ้สินหมุนเวียน
256,933
248,095
460,945
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
63,980
63,007
38,789
320,913
311,103
499,734
รวมหนีส้ นิ
257,075
315,341
782,249
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
_______________________________________________________________________________________
ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย
679,996
919,784
882,235
รายได้ รวม
689,681
941,669
909,950
กาไรสุทธิ
68,603
226,126
131,676
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (พันหุ้น)**

0.45
153,205

0.59
385,355

0.28
470,466

**ปรับมูลค่ าต่ อหุ้นเป็ น 0.50 บาทเพื่อการเปรี ยบเทียบ

_______________________________________________________________________________________
หน้ าที่ 26 :
รายการระหว่ างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด (“KLS”)

สรุ ปภาระคา้ ประกันระหว่ างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จานวน 2 แห่ง รวมวงเงินทังสิ
้ ้นมี
จานวน 636.58 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภทวงเงิน
จานวน (ล้ านบาท) หลักประกันวงเงิน
1. วงเงินสินเชื่อภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกรุงไทย
240
มี
2. วงเงินสินเชื่อภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย
300
มี
3. วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย
96.58
มี
รวม
636.58
วงเงินของธนาคารกรุ งไทยค ้าประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัท โฉนดเลขที่ 81777 และค ้าประกัน
โดยกรรมการของบริ ษั ท ได้ แ ก่ นายศุภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ , นางสาววราลัก ษณ์ งามจิ ต รเจริ ญ และนาย
ธีรนาท งามจิตรเจริ ญ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยเป็ นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวนรวม 240 ล้ านบาท
สาหรั บวงเงิ นของธนาคารกสิกรไทยคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัท โฉนดเลขที่ 20008,
20009, 33449 และ 33450 และค า้ ประกั น โดยที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ างของกรรมการบริ ษั ท คื อ นายศุ ภ กิ จ
งามจิตรเจริ ญ โฉนดเลขที่ 20005 เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินกู้ แบ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวนรวม
300 ล้ านบาท และวงเงินกู้จานวนรวม 96.58 ล้ านบาท
หน้ าที่ 49 :
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารดังนี ้
ปี 2559

ปี 2560

ค่ าตอบแทน

จานวนราย
(คน)

ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)

จานวนราย
(คน)

เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตาแหน่งและค่า
คอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
รวม

8
8

11.18
3.42

7
7

11.29
4.58

8

14.60

7

15.87

ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)

หน้ าที่ 50 :
2) โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
บริ ษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานแสดงอยู่ในหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 2.76 ล้ านบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 3.70 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของปี 2559
จานวน 0.77 ล้ านบาท และของปี 2560 จานวน 0.94 ล้ านบาท

