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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

     วิสัยทศันแ์ละพนัธกจิ 

 

 

 

 

 

 

พนัธกจิ 

• ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการ 

ใช้งาน 

• ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  

ลดต้นทุนบริหาร 

• วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าส าเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน 

 

 

 
 
 
 

SMART 

Smart-Work Smart    

การท างานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถ

ปรับปรุงการท างานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการท างาน 

ที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยุกต์ เคร่ืองมือ เช่น IT เพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 

 

ENERGETIC 

Energetic-Active to run fast  

โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน  

เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก ดังน้ัน เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ 

ด้วยพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง 

 

 

SPIRIT 

Spirit-Never give up  

ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ  

ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมี 

จิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ 

 ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอ 

ด้วยทัศนคติท่ีดี 

 

SHARING 

 

Sharing-We can grow together 

เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และท างานเป็นทีม

เดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนพี่เหมือนน้อง 

และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร สังคม และโลกท่ีเราก าลังอยู่ 

จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน 

   “เพิม่มลูคา่ธรุกจิดว้ยนวตักรรม” 

VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      แผนงานในอนาคต  

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตทอ่เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และทอ่เหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA” และพฒันาสินค้าเพิ่มมลูคา่โดยนวตักรรม ระบบร้านค้าส าเร็จรูป (I-RETAIL)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทมีความมุง่มัน่ และมีแผนการด าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายองค์กรโดยยดึแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาลกูค้า 
และสร้างความไว้วางใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช้นวตักรรมในการแก้ไขปัญหาลกูค้า (Better , Cheaper, Faster) 
รวมทัง้วิสยัทศัน์บริษัท “ Value creation through innovation” นวตักรรมสร้างคณุคา่ที่ยัง่ยืน 

1.   มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์ เหล็กนวตักรรม เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า สร้างลกูค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกัน
สนิม และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

2.   มุง่พฒันาองค์กรด้วยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ มุ่งสู่งการเป็นองค์กรนวตักรรม ที่มีการบริหารห่วงโซ่
อปุทาน ลดต้นทนุบริหาร 

3.   มุ่งพฒันา วิจยัพฒันาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าส าเร็จรูป I-RETAIL เพ่ือเพิ่มมลูค่าสินค้า รองรับสงัคมผู้สงูวยั ลดการพึ่งพิง
แรงงาน 

4.   มุง่พฒันา รูปแบบธุรกิจใหม ่สินค้าใหม ่เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู ่และชอ่งทางการขายใหม่ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

 

 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 

 

1 

ร้านค้าส าเรจ็รูป 

แบบโมดูลาร์  (modular) 

3 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย                                      

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ 

2 

2



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

จดุเดน่ในการแขง่ขนั 

1. ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ( Innovation) และการเพิ่ม มูลค่าสินค้า  
(Value Creation)  

2. สินค้าเหล็กนวตักรรม (Innovative Product) โดยมุง่เน้นเพ่ิมมลูคา่สินค้า ด้วยเทคโนโลยีการป้องกนัสนิม  
3. ตราสินค้าที่เข้มแข็งและเป็นที่รู้จกั (Strong Brands and Awareness) ท าให้ได้รับการตอบรับที่ดี  
4. การใช้ Business Intelligent ในการจดัการโดยรวม ท าให้ผลิตและขายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. Product and Process Innovation มีความรู้ความเข้าใจและใสใ่จในรายละเอียด ท าให้สินค้าที่ออกตลาด ประสบความส าเร็จ  
6. Opportunity to grow บริษัทสามารถเติบโตได้โดยไม่อิงกับอตุสาหกรรมเหล็กเน่ืองจากสินค้าเป็นสินค้าทดแทนที่อ านวยความ

สะดวก และเพ่ิมการใช้งานให้กบัลกูค้า 

Investment Highlight 

โรงงานแหง่ใหมเ่พ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและเก็บสินค้าส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มลูคา่รวม : ประมาณ 480 ล้านบาท 
• อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง คาดวา่สามารถเร่ิมใช้งานคลงัสินค้าได้ภายในปี 2562 
• วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ิมก าลงัการผลิต 
▪ ซือ้เคร่ืองตดัม้วนเหล็ก ส าหรับตดัม้วนเหล็กให้มีหน้ากว้างตามก าหนดส าหรับผลติสินค้า  
▪ ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตทอ่เหล็กเพ่ิม 
▪ คาดวา่สามารถมีก าลงัผลิตเพิ่มขึน้เป็น 110,000-120,000 ตนั  

2. เพ่ิมพืน้ที่คลงัสินค้าและที่เก็บวตัถดุิบ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและการบริหารคลงัสินค้า โดยใช้พืน้ที่โรงงานใหมส่ าหรับบริหารจดัการ วตัถดุิบและสินค้า
ส าเร็จรูป 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

     สารจากประธานกรรมการบรษิทั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง 
     ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)

 
ส าหรับประเทศไทย อตุสาหกรรมเหล็กจะเป็นพืน้ฐานส าคญัตอ่การชว่ยพฒันาและเสริมสร้างความมัน่คงให้กับประเทศในด้านตา่งๆ 

ซึง่ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐาน  การพาณิชย์  การก่อสร้าง ภาคอตุสาหกรรม การคมนาคมขนสง่ และพลงังาน 
โดยภาพรวมราคาเหล็กในปี 2561 มีความผันผวนสูงมาก ซึ่งเกิดจากปัจจัยส าคัญประกอบหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถานการณ์สงครามการค้าอเมริกา-จีน  ส าหรับธุรกิจเหล็กไทยนัน้ยงัต้องเผชิญกับการแข่งขนัที่สงูขึน้จากสินค้าน าเข้าจากจีนแล้ว ยงัได้รับ
ผลกระทบจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่ยงัไม่ฟืน้ตวั และราคาสินค้าที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ส าหรับปี 2562  คาดการณ์วา่การผลิต
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง 

ในด้านการบริหารงาน บริษัทยงัคงมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อความพึงพอใจสูงสดุให้แก่ลกูค้า พร้อมกับเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
ในการด าเนินงาน ตลอดจนสนบัสนนุโครงการพฒันาชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวมด้วย 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท   ผมใคร่ขอขอบคณุลกูค้า   ผู้ ถือหุ้น   และพนัธมิตรทางธุรกิจทกุทา่นที่ให้การสนบัสนนุบริษัทตลอด
ปีที่ผ่านมา  และขอขอบคณุคณะผู้บริหารและพนกังานทกุทา่นที่ทุม่เทในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ และขอให้เช่ือมัน่วา่
บริษัทจะพฒันาธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้าเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

     สารจากประธานกรรมการบรหิาร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)    

 
         บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตทอ่เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA” และพฒันาสินค้าเพ่ิมมลูค่าด้วยนวตักรรม ระบบร้านค้าส าเร็จรูป (I-RETAIL) โดยมีแผนการ
ด าเนินการและการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาลูกค้า (Better , Cheaper, 
Faster) รวมทัง้วิสยัทศัน์บริษัท “Value creation through innovation” นวตักรรมสร้างคณุคา่ที่ยัง่ยืน 
 

         ผลิตภณัฑ์เหล็ก GALVANIZED (pre-zinc) ของบริษัทสามารถลดขบวนการใช้เคมีเพ่ือเคลือบทอ่เหล็ก แต่ยงัคงคณุภาพส าหรับการ
ป้องกนัสนิมด้วย ZINC จงึเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าทดแทนที่เป็นนวตักรรมที่สร้างคณุคา่ที่ยัง่ยืน บริษัทได้
พฒันาและสร้างสินค้าที่มีมลูคา่เพิ่ม อาทิ ทอ่ร้อยสายไฟ ท่อเหล็กกลัวาไนซ์ ระบบการสร้างโมดลูาร์ ซึง่เป็นการต่อยอดธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นงานระบบไฟฟ้า และต่อมาเป็นกลุ่ มงานโครงสร้างที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน (every day’s life) อาทิ รัว้ เต๊นท์ โครงป้ายเหล็ก เสาไฟฟ้า ราวกันตก คอกปศุสัตว์ เรือนเพาะช า โดยยึดโมเดลธุรกิจ 
(Better, Cheaper, Faster) 
 

         ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายส าหรับบริษัทเน่ืองจาก มีปัจจัยเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงส่งผลอยู่ ประกอบกับสภาพอากาศ  
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ความต้องการในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าท่อเหล็ก ได้รับผลกระทบในเร่ืองการวางแผนผลิต  
ไมเ่ป็นไปตามความต้องการของตลาด อยา่งไรก็ดีบริษัทได้ปรับกระบวนการผลิตในเร่ืองระบบสารสนเทศ ให้มีความฉลาดมากขึน้ เพื่อการ
ปรับแผนผลิตได้รวดเร็ว และเร่ิมด าเนินการในปีที่ผ่านมา นอกจากนี ้การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสสินค้า 
แบรนด์ ZIGA ได้ใกล้ชิดกบัผู้บริโภค โดยได้จบัมือพนัธมิตรที่ส าคญั คือ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด  (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่าย และเก็บข้อมลูความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ยงัเป็นก้าวส าคัญของบริษัทในการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองของทีมงาน เพื่อก้าวข้ามเข้าสูก่ระแสอตุสาหกรรมที่มีปัจจยัเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมากมาย ทางทีมงานของบริษัท ซิก้า 
อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความไว้วางใจที่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านให้กับบริษัท และรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีท้ีมงานบริษัท
ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาและท้าทายโอกาสใหมท่ี่จะสร้างอตัราผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเป็นสว่นหนึ่งในกลไกที่ขบัเคลื่อนสงัคมและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย   
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 

 
            ( หน่วย : พนับาท )            

ฐานะทางการเงนิ 2559 2560 2561 

     สินทรัพย์    
       สินทรัพย์หมนุเวียน 402,307 1,026,449 665,255 
       สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 224,137 255,534 530,086 

    รวมสินทรัพย์ 626,444 1,281,983 1,195,341 
     หนีส้ิน    
      หนีส้ินหมนุเวียน 248,095 460,945 417,735 
      หนีส้ินไมห่มนุเวียน 63,007 38,789 20,392 

    รวมหนีสิ้น 311,103 499,734 438,127 

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 315,341 782,249 757,214 

 

ผลการด าเนนิงาน    

     รายได้จากการขาย 919,784 882,235 841,144 
  รายได้รวม 941,669 909,950 871,018 
  ก าไรสทุธิ 226,126 131,676 42,564 

    
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.59 0.28 0.08 

     จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 385,355** 470,520** 520,000 

**ปรับมลูคา่ตอ่หุ้นเป็น 0.50 บาทเพ่ือการเปรียบเทียบ 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.62 2.23 1.59 
     อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 35.97 22.97 11.09 
     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 31.95 19.21 6.79 
     อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 24.01 14.47 4.89 
     อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 79.01 23.99 5.53 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 37.55 13.80 3.44 

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.99 0.64 0.58 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  ขอ้มลูทั่วไปของบรษิทั 

 

ช่ือบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อ    ZIGA 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่    999/9, 10, 11 หมูท่ี่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ. สมทุรปราการ 10290 

ประเภทธุรกิจ    ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และทอ่เหล็กร้อยสายไฟ 

เลขทะเบียนบริษัท    0107559000265 

โทรศัพท์    (662) 816 – 9315 – 6 

โทรสำร    (662) 816 – 9315 – 6 ตอ่ 444 

เว็บไซต์บริษัท    http://www.ziga.co.th 

ทุนจดทะเบียน    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
ทุนช ำระแล้ว    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
เลขำนุกำรบริษัท  • คณุธนิดา เกรียงพานิช 

   โทรศพัท์ (662) 816-9315 ตอ่ 212 
   อีเมล์ tanida@ziga.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ์  •  คณุธนิดา เกรียงพานิช 
   โทรศพัท์ (662) 816-9315 ตอ่ 212 
   อีเมล์ ir@ziga.co.th 

 

ชือ่ และสถานทีต่ัง้ของบคุคลอา้งองิอืน่ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

บริษัท    บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่    อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    (662) 009 - 9999 

 

ผูส้อบบญัช ี

บริษัท    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่    179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120 
โทรศัพท์    (662) 344- 1000 
โทรสำร    (662) 286 - 5050 
เว็บไซต์บริษัท    http://www.pwc.com 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

     ประวตัคิวามเปน็มา และพัฒนาการที่ส าคญั 

 

 
 
 

พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทั ในชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมา มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 

 

 

•  ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ำกัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท  จ ำนวนหุ้ นรวม 
10,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตท่อโค้งและอปุกรณ์ (elbow conduit 
and accessory) และเร่ิมผลิตทอ่ร้อยสำยไฟ 

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

 
•  บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไดวำ่ อินดสัตรี จ ำกดั (“บริษัท” หรือ ”DAIWA”) 

 

 
•  ได้รับมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories)   

 

 
•  ย้ำยโรงงำนมำที่ 999/9 ซ.พรพฒันำ ถ.ประชำอทุิศ 

 

 

 

•  บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
•  ก่อตัง้ บริษัท ซิก้ำ สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (“ZSC”) เพื่อจ ำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำง ประเภท Pre-zinc โดย
เร่ิมต้นจำกกำรจ ำหน่ำยเหล็กแผ่นชบุกลัวำไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) และต่อมำเร่ิมผลิตและจ ำหน่ำย
เหล็กโครงสร้ำง 

 

 
•  สร้ำงโรงงำนใหมแ่ละเพ่ิมเคร่ืองจกัร 

ป ี2541 

ป ี2545 

ป ี2548 

ป ี2549 

ป ี2552 

ป ี2553 

ป ี2554 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

• บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
• ได้รับรำงวลั Thailand Trusted Mark 

 

 
• ZSC หยดุกำรประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสร้ำงถกูจ ำหน่ำยโดย DAIWA 

 

 

•  บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120.00 ล้ำนบำท 
•  เร่ิมกำรประกอบธุรกิจใหม่ คือ ร้ำนค้ำส ำเร็จรูปแบบโมดูลำร์ภำยใต้ตรำสินค้ำ I-Retail โดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ(สวทช.) ในโครงกำรสนับสนุนกำร
พฒันำเทคโนโลยีของอตุสำหกรรมไทย ( Industrial Technology Assistance Program: ITAP) 

•  บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 180.00 ล้ำนบำท 
•  สง่มอบร้ำนค้ำส ำเร็จรูปแบบโมดลูำร์ แหง่แรกที่สถำนีบริกำรน ำ้มนับำงจำก 

 

 

•   ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 
•   บริษัทด ำเนินกำรแปรสภำพบริษัทเป็นมหำชน และเปลี่ยนชื่อจำก “บริษัท ไดว่ำ อินดัสตรี จ ำกัด” เป็น 
“บริษัท ซิก้ำ อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน)” เพ่ือน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

•  บริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัจำกหุ้นละ 100.00 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจำก 180.00 ล้ำนบำท เป็น 212.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 424.00 ล้ำนหุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ทัง้นี ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน 64 ล้ำนหุ้น บริษัทจดัสรรไว้เพื่อเสนอขำยต่อ
ประชำชน 

•  บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำก 212.00 ล้ำนบำท เป็น 180.00 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทประสงค์จะ เพิ่มทุน
จดทะเบียนจงึต้องลดทนุสว่นที่ยงัไมช่ ำระก่อน 

•  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 180.00 ล้ำนบำท เป็น 260.00 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม 80.00 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 40.00 ล้ำนบำทส ำหรับใช้ในกำรลงทุนเพ่ือเพิ่มก ำลังกำรผลิต 
และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน 80.00 ล้ำนหุ้นเพ่ือเสนอขำยตอ่ประชำชน 

•  ผู้ ถือหุ้นเดิม ช ำระทนุจดทะเบียน 40.00 ล้ำนบำท ท ำให้ทนุช ำระแล้วเป็นเงิน 220.00 ล้ำนบำท 
•  ได้รับรำงวัลด้ำนกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ดีเด่น กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่และ  สมำคม
ไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต 

 

 

 

• บริษัทได้รับอนมุตัิเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
วนัแรก ในวนัที่ 17 สิงหำคม 2560 

•  ได้รับรำงวลั Thailand Trust Mark  
•  ได้รับรำงวลั องค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม ประจ ำปี 2560 
   (TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)  

 

 

 

•  สร้ำงโรงงำนใหมแ่ละเพ่ิมเคร่ืองจกัร 
•  ได้รับมำตรฐำน มอก TIS 1228-2549 
•  ได้รับมำตรฐำน มอก TIS 107-2533 
•  ได้รับมำตรฐำน มอก TIS 276-2532 
•  ได้รับมำตรฐำน มอก TIS 277-2532 
•  บริษัทมีกำรขยำยสำขำ Ziga Outlet เพ่ือเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำมำกยิ่งขึน้ โดยในปี 

2561 เปิดสำขำไป 4 สำขำ ได้แก่ กระทิงลำย พนมสำรคำม สตัหบี อรัญประเทศ  

 

ป ี2555 

ป ี2558 

ป ี2559 

ป ี2560 

ป ี2561 

ป ี2557 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

   เหตกุารณแ์ละกิจกรรมส าคญั 

  

2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 มิถุนายน 2561 

• เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 ท่ีผ่านมา ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ร่วมกบัองค์กรพนัธมิตรในตลาดทนุสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุชิัน้น าใน

ตลาดหลักทรัพย์จัดโครงการ “SET Social Impact GYM” ภายใต้

คอนเซ็ปต์ Idea-to-I done เป็นการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์อันมีค่า ทักษณะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ โดยมี 

Coach ยุ้ย (คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ) กรรมการผู้จดัการ บมจ. 

ซก้ิา อินโนเวชัน่ เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 กุมภาพันธ์ 2561 

• ในวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณศภุกิจ งามจิตรเจริญ CEO บริษัท 

ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น ๓๔๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ตามท่ี  

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพฒันาผู้ประกอบการ SMEs ให้

มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการ

เสริมสร้างองค์ความรู้และทกัษะในการยกระดบัธุรกิจด้านตา่งๆ และ

เป็นแรงบนัดาลใจสูก่ารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 กรกฏาคม 2561 

• คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (ท่ี  2 นับจากซ้าย) ผู้ จัดการตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมด้วย ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ 
(ท่ี  2 นับจากขวา) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม  เอ ไอ (maiA) เข้าเย่ียมชมบูธของบริษัท ซิก้า 
อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) หรือ  ZIGA ในงาน mai FORUM 2018 
มหกรรมรวมพลังคน mai ครัง้ท่ี 5 โดยมีคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
(ท่ี 3 นับจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคุณวราลักษณ์  
งามจิตรเจริญ (ท่ี 3 นับจากขวา) กรรมการผู้ จัดการ ZIGA ให้การ
ต้อนรับ โดยบรรยากาศภายในงานมีนกัลงทนุให้ความสนใจเข้าเย่ียม
ชมบธู ZIGA เป็นจ านวนมาก 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

3 สิงหาคม 2561 

• บมจ .ซิ ก้ า  อิ น โน เวชั่ น  (ZIGA) เปิ ดตั วพั น ธมิ ต รท างธุ ร กิ จ 
ราย ใหม่  โดยจับ มื อกับ  บมจ .ไดนาส ตี เ้ซ รามิ ค  ห รือ  DCC  
เพ่ือน าสินค้าไปวางจ าหน่ายในสาขาของไดนาสตีฯ้  เพ่ือเพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้ สร้างโอกาส 
การเตบิโตในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

22 ตุลาคม 2561 

• คุณวราลักษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ซิก้า  
อินโนเวชัน่ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
"สานพลงั...พลิกชีวิตผู้ ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย" ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 สิงหาคม 2561 

• บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA)  ได้ท าการเปิด Ziga outlet สาขาแรก 
(กระทงิลาย) ท่ี อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

• คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ซิก้า อิน

โนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเสวนาใน หวัข้อเร่ือง "แบ่งปัน

ประสบการณ์สู่ตลาดหลักทรัพ ย์"โครงการ Financial Literacy  

ปี 2561 ผู้ ประกอบการกลุ่ม Medium หลักสูตรโอกาสเข้าสู่ตลาด 

ทนุยคุ 4.0 ซึง่จดัโดยบรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

2560 

• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ 

อาคาร B ชัน้ 3 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย 
 

• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 21 

องค์กรนวตักรรมยอดเย่ียม ประจ าปี 2560 TOTAL INNOVATION 

MANAGEMENT AWARDS 2017 ในโครงการสง่เสริมความสามารถ

ทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถองค์กรนวตักรรม…สู่ความยัง่ยืนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

• บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ขึน้รับใบประกาศนียบัตร 

Thailand Trust Mark ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ

เป็นการรับรองคณุภาพสินค้า ท าให้มัน่ใจได้ว่าสินค้าและบริการของ

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) นัน้มีคุณภาพ ด้วยเกณฑ์

มาตรฐานท่ีน่าเช่ือถือ  สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้า 

ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์แหง่ประเทศไทย 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

     ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
ประเภท Pre-zinc 
 เหล็ก(Steel) เป็นโลหะที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เน่ืองด้วยเหล็กมีความแข็งแรงและราคาอยู่ในระดบัที่ไม่สงูเม่ือเทียบกับ
โลหะอ่ืนๆ ในการผลิตเหล็กต้องผ่านขัน้ตอนหลายกระบวนการ ซึ่งมักแบ่งขัน้ตอนหลักๆเป็น 3 กระบวนการคือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ต้น  
ขัน้กลางและขัน้ปลาย โดยสินค้าของบริษัทอยูใ่นประเภทอตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ต้น:  
กระบวนการ:   เป็นการน าสินแร่เหล็ก (iron ore) มาถลงุเพื่อแยกสิ่งเจือปนในแร่เหล็กออกไป 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้:   เหล็กถลงุ (Pig iron) หรือ เหล็กพรุน (Sponge iron) 

ผู้ประกอบการในประเทศไทย:   ไมมี่ผู้ผลิตในประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง: 
กระบวนการ:  เป็นการน าเหล็กถลงุรวมถึงเศษเหล็กไปหลอมปรับปรุงคณุสมบตัิและสว่นผสมทางเคมีให้เป็น เหล็กกล้า (Steel) 
แล้วน ามาหลอ่ให้เป็นผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้:   เหล็กแทง่เล็ก (Billet) เหล็กแทง่ใหญ่ (Bloom) และเหล็กแทง่แบน (Slab) 
ผู้ประกอบการในประเทศไทย:    มีประมาณ 16 ราย เชน่ บมจ.มิลล์คอน สตลี บมจ.จี เจ สตีล เป็นต้น 
 

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย: 
กระบวนการ: เป็นการน าผลติภณัฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูปไปผา่นกระบวนการแปรรูป โดยมี 2 ขัน้ตอนหลกัๆ คือ 
ขัน้ปฐมภูมิ 
กระบวนการ:  เป็นการลดหรือเปลี่ยนรูปทรง เหล็กแทง่เล็ก (Billet)  เหล็กแทง่ใหญ่ (Bloom)  และ 
เหล็กแทง่แบน (Slab) 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้:   เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น 
ขัน้ทติุยภูมิ 
กระบวนการ:  เป็นการผลิต แปรรูปและตกแตง่งานขัน้สดุท้าย เพื่อท าให้เหลก็มีรูปทรงและคณุสมบตัิตามต้องการ ซึง่แบง่ยอ่ยเป็น
กระบวนการตา่งๆ เชน่ การรีดเย็น การเชื่อม การชบุสงักะสี เป็นต้น 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้:  เหล็กแผ่นรีดเย็นชบุสงักะสี ทอ่เหล็ก เหล็กรูปตวัซี เป็นต้น  
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: มีมากกวา่ 100 ราย เชน่ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บมจ.เอเซีย เมทลั เป็นต้น 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
เหล็กจะเป็นสนิมหากปลอ่ยให้สมัผสักบัอากาศโดยไมมี่การป้องกนั การป้องกนัสนิมมีหลากหลายวิธี การเคลือบสงักะสีเพ่ือป้องกัน

การเป็นสนิมเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเพราะสงักะสีที่เคลือบไว้สร้างชัน้ฟิล์มเพ่ือปกป้องเหล็กจากบรรยากาศ จงึสามารถป้องกนัการเป็น
สนิมได้เป็นเวลานาน การเคลือบสังกะสีสามารถท าได้ทัง้ก่อน(Pre-zinc)หรือหลังขึน้รูปชิน้งาน  บริษัทเลือกที่จะใช้การเคลือบสังกะสีบน
วัตถุดิบก่อนขึน้รูปชิน้งาน โดยการใช้เหล็กม้วนกัลวาไนซ์ ซึ่งผลิตจากเหล็กรีดร้อนหรือเย็นที่ผ่านการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ด้วยกระบวนการตอ่เน่ือง (continuous hot dip galvanizing) ตามมาตรฐาน มอก.50-2548 วิธีนีเ้ป็นการเคลือบสงักะสีตัง้แต่ยงัเป็นม้วนเหล็ก
ท าให้สามารถควบคมุความหนาของสงักะสีให้มีความตอ่เน่ือง ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงขัน้ตอนการผลติทอ่เหลก็ด า ทอ่เหลก็ด าชบุสงักะสี และทอ่เหลก็ประเภท Pre-zinc 

 

หากเทียบกับการทาสีที่ผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม การเคลือบด้วยสังกะสีแบบนีส้ามารถปกป้องพืน้ผิวเหล็กได้ทั่วถึงกว่าและสามารถ
ป้องกันการผุกร่อนได้ยาวนานกว่า ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และการชบุสงักะสีท าในโรงงานท าให้สามารถควบคมุมลพิษได้
ดีกวา่การทาสีที่หน้างานซึง่สีสว่นเกินอาจลงไปในแหลง่น า้ ดงันัน้การเคลือบด้วยสงักะสีจงึเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม นอกจากนีอ้ายกุารใช้งานยงั
ยาวนานกวา่การป้องกนัสนิมด้วยการทาสีอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหล็กแท่งแบน 

เหล็กรีดร้อน 

เหล็กรีดเย็น 

ขึน้รูปทอ่ ท่อเหล็กด า ชบุสงักะส ี

ขึน้รูปทอ่ 

ท่อเหล็กด า 

ชุบสังกะสี 

ชบุสงักะสี ท่อเหล็กประเภท Pre-zinc 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
บริษัทมีการน าเหล็กชบุเคลือบสงักะสแีบบ Pre-zinc มาผลิตสินค้าหลกัๆ 2 ประเภท ได้แก ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทอ่เหล็กร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้าไดวา่ “DAIWA” โดยทอ่เหล็กร้อยสายไฟคือทอ่ที่มีไว้ส าหรับปกป้องสายไฟ
ภายในทอ่จากความเสียหายภายนอก เชน่ การถกูกระแทกหรือการถกูสารเคมี เป็นต้น  ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 

  ทอ่ตรงชนิดบาง  ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรับงาน 
ภายในอาคาร 

 
ทอ่ตรงชนิดหนาปาน

กลาง 
½ - 4  นิว้ เหมาะส าหรับงาน 

ภายนอกอาคาร 
 

ทอ่ตรงชนิดหนา ½ - 6  นิว้ สามารถฝังดินหรือ 
พืน้คอนกรีตได้ 

   ทอ่โค้ง ½ - 4  นิว้ ส าหรับการเดนิทอ่เข้ามมุ  

  ข้อตอ่  ½ - 5  นิว้ ส าหรับตอ่ทอ่เข้าด้วยกนั 
ในกรณีที่เดินทอ่เป็นระยะทาง

ยาวกวา่ความยาวทอ่  

 
 
 

 

เหล็ก Pre-zinc ภายใต้ตราสนิค้า “ZIGA” ส าหรับงานโครงสร้างที่ไมรั่บน า้หนกัหรือรับน า้หนกัไมม่าก  
มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 

  
  

  

บาง ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรับงานที่มิต้องรับน า้หนกั เชน่ ราว
บนัได รัว้ เป็นต้น 

 

ปานกลาง ½ - 4  นิว้ เหมาะกบังานที่มีการรับน า้หนกัพอสมควร เชน่ 
เต็นท์ นัง่ร้าน เฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ เป็นต้น 

  

  
  

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

1 

2 
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ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร์ 

 
 เป็นนวตักรรมของบริษัทที่เกิดจากความมุ่งมัน่ที่จะช่วยสนับสนนุการท าธุรกิจของลกูค้า บริษัทพบว่าการก่อสร้างร้านค้าประสบปัญหา

เร่ืองระยะเวลาในการก่อสร้างที่ไมส่ามารถควบคมุให้เสร็จตามก าหนดเวลาเน่ืองด้วยปัจจยัด้านแรงงานและสภาพแวดล้อม เช่น ขาดแรงงาน 
มีฝีมือ ฝนตกท าให้ไม่สามารถท าการก่อสร้างได้ เป็นต้น ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร์เป็นการสร้างร้านค้าในโรงงานโดยการแบ่งการสร้าง
โครงสร้างเป็นส่วนๆแล้วน าไปประกอบเป็นร้านค้าที่หน้างาน ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์นีส้ามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการสร้างได้
เน่ืองด้วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเร่ืองสภาพแวดล้อม อีกทัง้ยังสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้ัง
สามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย โครงการนีไ้ด้รับการสนับสนนุจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) และได้รับ 
ความร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจยัผู้ มีความเช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On Demand Customization 
(Design Flexibility)  

Dry and Time Saving for Installation 
and Construction (Fast&Clean) 

Produce at Factory 
(Quality Control & Budget Control) 

Logistics by Truck 
(Convenience) 

Modular System Complete 
Set of Retail Solution 

Manufactured from Factory 
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     ปัจจยัความเสีย่ง  

 
 
การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปัจจยัเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธรุกิจของบริษัท ที่มีนยัส าคญัดงันี ้
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ 

 วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือ เหล็กชบุสงักะสี ซึ่งมลูค่าซือ้เหล็กชบุสงักะสีของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดซือ้
สินค้าและบริการรวม ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561 ราคาเหล็กที่บริษัทซือ้มีการผันผวนตามราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทหากบริษัทไมส่ามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทนุเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงได้  

มาตรการจัดการความเส่ียง 
อย่างไรก็ดี บริษัทมีการก าหนดราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบ แต่ในกรณีที่ราคาวตัถดุิบมีการ

ปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งมาก บริษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาได้ในระดบัหนึ่ง อีกทัง้บริษัทมิได้มีนโยบายกักตนุเหล็กเพ่ือเก็งก าไร  โดยจะสัง่ซือ้
เหล็กตามความต้องการในการผลิตเทา่นัน้ วตัถดุิบที่ได้รับผลกระทบจงึมีไมม่ากนกั 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

 วตัถดุิบหลกัของบริษัทมีการน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ โดยระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีการน าเข้าโดย
ช าระค่าวตัถดุิบเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมลูค่าระหว่าง 477.00 ล้านบาท ถึง 705.00  ล้านบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อรายได้และอัตราก าไรของบริษัทเม่ือคิดเป็นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตร าแลกเปลี่ยน  
ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ท าการบนัทึกบญัชีกับวนัที่ท าการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลบาทมีความแตกต่างกันอย่างมี  โดยในปี  2559 
บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.52 ล้านบาท  ปี 2560 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 9.32 ล้านบาท และปี 2561 
บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 18.99 ล้านบาท   

มาตรการจัดการความเส่ียง 
 ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว ผู้บริหารมีการตรวจสอบข้อมลูอตัราแลกเปลี่ยนเป็นประจ า

เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีหากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนีบ้ริษัทมีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า (forward contract) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดลุยพินิจของผู้บริหาร 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ในปี  2559, ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทและเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 246.90 
ล้านบาท, 284.58 ล้านบาท และ 287.81 ล้านบาท ตามล าดับ และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเป็นจ านวนเท่ากับ 11.34 ล้านบาท, 11.37  
ล้านบาท และ 7.92 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่สว่นหนึ่งของเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ดงันัน้ในกรณีที่อตัราดอกเบีย้เพ่ิมสงูขึน้ ยอ่มสง่ผลให้
บริษัทมีภาระที่จะต้องจา่ยดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินที่เพ่ิมสงูขึน้เชน่กนั 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะน ามาใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนทดแทนสว่นที่กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ได้  
 

ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่ 

 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าที่มีศกัยภาพ เพื่อเป็นชอ่งทางในการกระจายสินค้าอย่างทัว่ถึง ตวัแทน
จ าหน่ายและร้านค้าเหล่านีม้กัมีร้านค้าในเครือหรือคู่ค้ากระจายอยู่หลายพืน้ที่ สินค้าของบริษัทจึงสามารถเข้าถึงผู้ ใช้งานได้ ทัง้นี  ้ในปี 2560 
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และปี 2561 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้ตวัแทนจ าหน่ายรายหนึ่ง คิดเป็นยอดขายมากกว่าร้อยละ 30 บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ตวัแทนจ าหน่ายรายดงักลา่ว  

มาตรการจัดการความเส่ียง 
ลกูค้ารายดงักล่าวเป็นลกูค้าประจ าที่มีการท าธุรกิจกบับริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี และมีความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่กัน บริษัทจึงเชื่อ

วา่ตราบเท่าที่บริษัทมีการรักษาคณุภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ลูกค้ารายนีจ้ะยงัคงเป็นคู่ค้าที่ดีของบริษัทต่อไป นอกจากนีบ้ริษั ทยงัมี
การขยายลูกค้าใหม่ๆเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มพืน้ที่ในการกระจายสินค้าอีกด้วย ล่าสดุบริษัทได้ผนึกกับพันธมิตร เปิด ziga 
outlet จ านวน 4 สาขาในภาคตะวนัออก 

ความเสีย่งจากการพึง่พงิคูค่า้ 

บริษัทมีการซือ้เหล็กชบุสงักะสีด้วยยอดซือ้มากกว่าร้อยละ 30 ของมลูคา่ซือ้สินค้าและบริการรวมจากคู่ค้าจ านวน 3 ราย โดยเป็นคู่
ค้าในปี  2559 จ านวน 2 ราย มีสดัส่วนการซือ้ ร้อยละ 30 – 50 ของมลูค่าซือ้สินค้าและบริการรวม ,ปี 2560 จ านวน 2 ราย มีสดัส่วนการซือ้ 
ร้อยละ 30 – 70 ของมลูคา่ซือ้สินค้าและบริการ และปี 2561 จ านวน 1 ราย มีสดัส่วนการซือ้ ร้อยละ 70 ของมลูคา่ซือ้สินค้าและบริการ บริษัท
ทัง้สองบริษัท เป็นบริษัทในประเทศจีน โดยบริษัทมีการซือ้เหล็กชบุสงักะสีจากคู่ค้าทัง้ 3 รายนีม้ากกว่าตวัแทนจ าหน่ายรายอ่ืนๆ ด้วยเหตผุล
เร่ืองราคา การจดัสง่และคณุภาพของสินค้า 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
บริษัทมีคู่ค้าที่บริษัทได้คดัเลือกเอาไว้ใน approved vendor list จ านวนหลายราย โดยมีทัง้คู่ค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ดงันัน้แม้วา่บริษัทจะไมส่ามารถซือ้เหล็กชบุสงักะสีจากคูค้่าทัง้ 3 รายนี ้บริษัทก็ยงัมีคูค้่ารายอ่ืนๆส าหรับซือ้วตัถดุิบ 

ความเสีย่งจากการเขา้มาของคูแ่ขง่ 

 ปัจจบุนัเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ไมมี่ผู้ประกอบการรายใดท าการจ าหน่ายเพ่ือเป็นสินค้าหลกั เน่ืองด้วยตลาดยงัมีขนาด
เล็กหากเทียบกบัเหล็กโครงสร้างส าหรับงานก่อสร้าง ดงันัน้อาจไมคุ่้มกบัการลงทนุ อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปได้วา่ในอนาคต ผู้ประกอบการ
รายอื่นอาจมีการเปลี่ยนนโยบายและเร่ิมจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกบับริษัทได้ ซึง่จะกระทบตอ่สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัท 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
บริษัทได้ท าตลาดเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc มานานกวา่ 6 ปีและเป็นผู้บุกเบิกรายแรกๆ ดงันัน้แล้วบริษัทจึงมีประสบการณ์

ในสินค้าประเภทนี ้อีกทัง้สินค้ายงัได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลกูค้า รวมถึงตราสินค้าเป็นที่รู้จกัและจดจ าได้ ดงันัน้บริษัทจงึ เช่ือวา่ความ
เสี่ยงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

ความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัการตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 บริษัทได้มีการเชา่ที่ดินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้ของเคร่ืองจกัรการผลิต ซึง่ใน
ปัจจบุนัใช้ในการผลิตทอ่ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็นหลกั โดยในปี 2560 และปี 2561 เคร่ืองจกัรนีมี้สดัสว่นก าลงัการผลิตไมเ่กินร้อยละ 
10 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด ดงันัน้บริษัทจงึอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไมไ่ด้รับการต่อสญัญาเชา่ที่ดินในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบกับก าลงั
การผลิต รวมถึงการสญูเสียอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารมลูค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3.08 ล้านบาท  ซึ่งตัง้อยู่บน
ที่ดินที่เชา่ดงักลา่ว และต้องเสียคา่รือ้ถอนและติดตัง้เคร่ืองจกัร  

มาตรการจัดการความเส่ียง 
 อย่างไรก็ดี เคร่ืองจกัรในที่ดินดงักลา่วเป็นเคร่ืองจกัรเก่าที่ใช้ในการผลิตไมม่าก นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการท าสญัญาเช่าซึ่งเป็นการ

ต่ออายสุญัญาได้ทกุ 3 ปี โดยเป็นการต่ออายแุบบอัตโนมัติใน 2 ครัง้แรก รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน บริษัทจะได้รับ
สิทธิในการซือ้ที่ดินดงักลา่วก่อนบคุคลอ่ืน  
 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มผู้บริหาร รวมถึง บริษัท  
ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั จะถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.6 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  และกลุม่ผู้บริหารยงัเป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทด้วย จงึท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว เป็นผู้ มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุ
คะแนนเสียงในการลงมติที่ส าคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนที่ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของที่
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนด ซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออก
เสียง ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริห าร
ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
 ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 4  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่อย่างชดัเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้งา่ย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น
ซึง่แตล่ะทา่นเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุ
อ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่างๆที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึ่ง นอกจากนัน้แล้ว บริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่ มีการท า
รายการที่เก่ียวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลา่วจะไม่มี
อ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอนัอาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
 

ความเสีย่งจากการทีไ่มส่ามารถจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ครบทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ 

บริษัทได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟ โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณา
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องมีการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าอื่น ๆ ที่แพร่หลายหรือได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน
แล้ว (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534)  ดงันัน้ หากบริษัทไมส่ามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าดงักล่าว หรือไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวตอ่ไป รวมถึงถูกด าเนินการอ่ืนใดตามพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 
2534 ยอ่มอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทได้ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
 อยา่งไรก็ดี  จากการสอบทานข้อมลูของบริษัทในเบือ้งต้นพบวา่ ยงัไมพ่บเคร่ืองหมายการค้าใดที่มีความเหมือนคล้ายกบัตราสินค้า
ของบริษัทในสินค้าประเภทเดียวกนัแตอ่ยา่งใด ประกอบกบับริษัทมีการใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวมาเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 10 ปี โดยที่ไม่
เคยได้รับการร้องเรียนให้ระงบัใช้เคร่ืองหมายการค้า นอกจากนี ้ในกรณีที่มีเหตกุารณ์อ่ืนใดที่จะสง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า
ดงักล่าวได้นัน้ บริษัทยงัสามารถเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอีกด้วย ทัง้นี ้รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้ากลุม่ที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าที่อยูร่ะหวา่งการขอจดทะเบียนดงักลา่วนัน้ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายรวม
ในปี 2561 เทา่นัน้ ทางบริษัทจงึประเมินวา่ความเสี่ยงดงักลา่วไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทแตอ่ยา่งใด 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      รายการระหวา่งกนั 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ และ

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ • เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ ZIGA 

โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 260 ล้านบาท 

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 

(“KLS”) 

• เป็นบริษัทของครอบครัวนายวฒิุศกัดิ์  ทสัฐาน ซึง่เป็นคูส่มรสของคณุมณฑา  ทสัฐาน  

โดยคณุมณฑา  ทสัฐาน เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของ ZIGA 

• นายวฒิุศกัดิ์  ทสัฐาน เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

20 ของทนุจดทะเบียน 35 ล้านบาท 

• KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยแมพ่ิมพ์พลาสติก และธุรกิจจ าหน่าย ติดตัง้อปุกรณ์

ไฟฟา้ 

 

รายละเอยีดรายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งกนักบับคุคล และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี ้

รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 

  

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2560 2561 

คา่เชา่ที่ดิน 600,000 600,000      บริษัทเช่าที่ดินจากนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ แปลงที่ตัง้โรงงาน
เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท โดยในปี 2560 และ 
2561 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท  ตามการประเมินราคาค่า
เช่าจากผู้ประเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50 
บาทตอ่ตารางวา  ตามรายงานฉบบัวนัที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็น
คา่เชา่ประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จงึได้มีการก าหนดอตัราคาเช่า
ให้สอดค ล้องกับ ราคาประเมิน  ซึ่ งได้ผ่ านการพิ จารณ าจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
 
 

รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด  (“KLS”) 

 

สรุปภาระค  าประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์จ านวน 2 แห่ง รวมวงเงินทัง้สิน้มีจ านวน 633.16 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ประเภทวงเงนิ จ านวน (ล้านบาท) หลักประกันวงเงนิ 
1. วงเงินสินเช่ือภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทธนาคารกรุงไทย 240 มี 
2. วงเงินสินเช่ือภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย 300 มี 
3. วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย 93.16 มี 

รวม 633.16  
 

วงเงินของธนาคารกรุงไทยค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 81777 และค า้ประกนัโดยกรรมการของบริษัท 
ได้แก่ นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ,  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ  และนายธีรนาท  งามจิตรเจริญ  ในฐานะกรรมการและผู้ ถือหุ้น  โดยเป็น
วงเงินสินเช่ือทรัสต์รีซีท จ านวนรวม 240 ล้านบาท 

 
 
 

 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2560 2561 

- คา่จ้างท าพลาสติกครอบ 
ปลายทอ่ 

 
2,213,937 

 
2,028,172 

     บริษัทได้จ้าง  KLS ให้ท าพลาสติกครอบปลายท่อ 
ส าหรับป้องกนัเกลียวปลายท่อเสียหาย ส าหรับราคาในการ
จ้างท าพลาสติกครอปลายท่อมีการเปรียบเทียบราคาและ
เงื่อนไขการค้ากับผู้ ผลิตแม่พิมพ์รายอ่ืนตามกระบวนการ
จดัซือ้ของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 

  ช าระคืนระหวา่งงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

79,465 

2,368,913 

(2,182,419) 

265,959 

 

265,959 

2,170,144 

(2,091,311) 

344,792 

-รายได้จากการขายเศษวสัด ุ

-รายได้คา่ขนสง่ 

9,084 

748 

- 

- 

     ในปี 2560 บริษัทได้มีการขายเศษวสัด ุให้กบั KLS และ
มีการคิดรายได้คา่ขนส่งของเศษวสัดนีุ ้โดยในการขายได้มี
นโยบายการก าหนดราคาตามกระบวน การขายของบริษัท 
ส าหรับปี 2561 บริษัทไม่มีรายได้ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 

-ลกูหนีก้ารค้า 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 

  รับช าระระหวา่งงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

- 

10,520 

(10,520) 

- 

 

- 

- 

- 

- 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
ส าหรับวงเงินของธนาคารกสิกรไทยค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449 และ 33450 

และค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัท คือ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ  โฉนดเลขที่ 20005 เป็นหลักทรัพย์ค า้ประกัน 
วงเงินกู้  แบง่เป็นวงเงินสินเช่ือทรัสต์รีซีทจ านวนรวม 300 ล้านบาท และวงเงินกู้จ านวนรวม 93.16 ล้านบาท 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวข้องกนั โดยแบง่การท ารายการออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
 

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ 
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ให้ท าพลาสติกครอบปลายท่อเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  2,213,937 บาท และ 
2,028,172 บาทตามล าดบั  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและสมเหตสุมผล โดยในการจดัซือ้ได้มีการ
เปรียบเทียบราคาตามที่ก าหนดไว้ในการจดัซือ้ตามปกติของบริษัท และในปี 2560 บริษัทได้มีการขายเศษวสัด ุให้กับบริษัท เค.แอล.
เอส.อีเลคทริค จ ากัด และมีการคิดรายได้ค่าขนส่งจากการส่งเศษวสัดนีุ ้โดยในการขายได้มีนโยบายการก าหนดราคาตามกระบวนการ
ขายของบริษัท ส าหรับปี 2561 บริษัทไม่มีรายได้ดงักล่าว  

• รายการเช่าทรัพย์สิน  บริษัทมีการเช่าที่ดินจากคณุศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็น
รายการที่มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด  ทัง้นี ้บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างการลงทนุซือ้ที่ดินกับการเช่าที่ดินจากกรรมการ  โดยบริษัทตดัสินใจท าสญัญาเช่าเนื่องจากมีต้นทนุที่ถกูกว่าการลงทนุซือ้ที่ดิน
ท าให้บริษัทไมจ่ าเป็นต้องหาแหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ซือ้ที่ดินจากกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนมุตัิการเข้าท ารายการระหว่าง
กัน เนื่องจากรายการเช่าดงักล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทนุอนั
ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั  ประกอบกบัเป็นพืน้ที่ที่มีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตัง้และสามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่ง
ราบร่ืน 

 

มาตรการหรือขั นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

การท ารายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมาก่อนวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท ซึ่งในขณะนัน้
บริษัทยงัไม่มีการก าหนดนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั  โดยการพิจารณาเข้าท ารายการระหวา่งกันได้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

ปัจจบุนั บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันแล้วซึง่ได้ผ่านมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 
12 พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องท ารายการระหวา่งกันกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมี่ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหวา่งกันดงักลา่ว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ซึง่ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการ จะไมมี่สิทธิออกเสียงในการอนมุตัิ
การท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิอาทิ  การซือ้และขายสินค้า วตัถดุิบ เป็นต้น โดยการท ารายการดงักลา่ว
จะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการท ารายการ
ระหวา่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหวา่งบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือ
การท ารายการในลกัษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตผุลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส  และจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
 

• รายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือ
รายการเก่ียวกบัการซือ้ขายทรัพย์สิน หรือการให้ความชว่ยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตผุลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไมมี่นโยบายการให้กู้ยืมเงิน
เพ่ือให้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่
หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และและส านักงาน ก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท   เพื่อให้การตดัสินใจเข้าท ารายการดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย   โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัที่จะยงัคงมีการท ารายการตอ่ไปในอนาคต ได้แก่ (1) รายการเชา่ที่ดินที่บริษัทเชา่จากคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ   
โดยสญัญาเช่าที่ดินฉบบัใหม่มีอายสุญัญาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท   
และ (2) รายการวา่จ้าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ให้ผลิตชิน้งานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึง่เป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น
ส าหรับรายการระหวา่งกนัดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

     รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิทั  

 

 
นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง       

อาย ุ59 ป ี       

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  
 9 ตลุาคม 2558 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรีบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติกำรอบรม 

• Director Certification Program รุ่น 208/2015 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 
• หลกัสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 

 
กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 

• ไมมี่  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 

• ไมมี่  
 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2559 – 2561           กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

2558 - ปัจจบุนั      ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจบุนั      กรรมการผู้จดัการ  
                              ประธานบริหารสายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ
              บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2560         รองกรรมการผู้จดัการ  
                              ประธานบริหารสายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ
              บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2555          กรรมการผู้จดัการ   
              บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2554          ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 
              บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2561          กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ   
              บริษัท ซีไอจ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
2560 - 2561           กรรมการ     
              บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  
2553 - 2560          กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ   
              บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่ 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นายพลรชฏ เปยีถนอม      

อาย ุ65 ป ี       

กรรมการอสิระ/กรรมการบรษิัท/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม/ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  
 9 ตลุาคม 2558 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาโทการจดัการ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา้ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 

ประวัติกำรอบรม 
• Director Certification Program (DCP) 118/2009 
• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 

• Audit Committee Program (ACP) 
 

กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
Role of the Chairman Program (RCP) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 
• กรรมการ บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากดั 

• กรรมการ  บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั 

• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิง้ จ ากัด 
 

 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ    

  บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท   
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 
  กรรมการตรวจสอบ 
                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ    
  บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากดั 
2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ/ 
                                 กรรมการตรวจสอบ               
                                 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ    
  บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั  
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ    
  บริษัท เอ็มดิก โฮลดิง้ จ ากดั 
2546 - ปัจจบุนั          กรรมการ 
                                 บริษัท ซิปโซท้่อปปิคอลดร๊ิง จ ากดั  
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่ 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางเอมอร โชตยิะปตุตะ 

อาย ุ53 ป ี

กรรมการอสิระ/กรรมการบรษิัท/กรรมการตรวจสอบ 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  

9 ตลุาคม 2558 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
• ปริญญาโทหลกัสตูร ผู้บริหาร (Mini MBA) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 
 

ประวัติกำรอบรม 
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016 

 
กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 

• ไมมี่  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 

               กรรมการตรวจสอบ   

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 
         • เลขานกุารบริษัท / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จ ากัด 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 
                               กรรมการตรวจสอบ  
                               บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั        เลขานกุารบริษัท /  
                               เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
                               ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
                               บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จ ากดั 
2546 – 2555           เลขานกุารบริษัท / ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน          
                               เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
                               บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2546           เลขานกุาร รองประธานกรรมการบริหาร 
                บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  
2541 – 2443            ผู้ชว่ยผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน     
                                บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
2536 – 2541            ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน /     
                                Compliance  
                                บริษัท หลกัทรัพย์ ยเูน่ียน จ ากดั 
2534 – 2536            หวัหน้าบญัชีต้นทนุโรงงาน   
                บริษัท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) 
2532 – 2534            หวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน  
                บริษัท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่ 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นายศภุกจิ งามจติรเจรญิ 

อาย ุ42 ป ี

กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม/ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 

วันที่ได้รับต ำแหน่ง  
21 เมษายน 2541 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัสยาม 

 

ประวัติกำรอบรม 

• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 

• MDICP รุ่น 15 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

 รุ่นที่ 17 
• Executive Development Program (EDP) 2017 

 
กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 

• Ultra Wealth รุ่นที่  4 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 

• กรรมการ   บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ    

              บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั  
2541 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   

              บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม  

  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :  
156,550,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.10) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : 
น้องชายคณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ และเป็นพี่ชายคณุมณฑา ทสัฐาน
, คณุเมทินี งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่ 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางสาววราลกัษณ ์งามจติรเจรญิ 

อาย ุ43 ป ี

กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

ผูอ้ านวยการฝา่ยการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ตา่งประเทศ 

 

                              
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  
 21 เมษายน 2541 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (เกียรตินิยม) 
 

ประวัติกำรอบรม 

• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 

• Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016 
• Board Reporting Program (BRP) 22/2017 

• Executive Development Program (EDP) 2017 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  

รุ่นที่ 17 
 

กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
• ไมมี่ 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   • กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 

• ไมมี่ 

          
                                                                                 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ   
                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2541 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการ 
                                 Procurement and Purchasing Director     
                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2544 - 2546 Brand Manager (Export Department)    
                                 บริษัท โซนสุ เอ็กซ์ปอร์ต, ไทย มาร์ติน กรุ๊ป 

2542 - 2544 Marketing       
                                 บริษัท บตูิคนิวซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
2540 - 2542 พนกังานฝ่ายบริหาร     

                                 บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :  
10,364,444 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.99) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : 
พี่สาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ คณุมณฑา ทสัฐาน , 
คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นายธรีนาท งามจติรเจรญิ 

อาย ุ36 ป ี

กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิารความเสีย่งและนวตักรรม/ 

กรรมการบรหิาร/ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาและควบคมุระบบธุรกจิ 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  

9 ตลุาคม 2558 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
• Master of Science in Service Management and  
   Design Warwick University (United Kingdom) 
• Master of Engineer in Engineering Management 

Chulalongkorn University 
• ปริญญาตรี  computer science  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
ประวัติกำรอบรม 

• Director Certification Program รุ่น 209/2015 
• MDICP รุ่น 15 

• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 
 

กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
• ไมมี่ 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม/
กรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 

• ไมมี่ 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท    
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 
  กรรมการบริหาร 
  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 

                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2551 นกัวิเคราะห์การตลาด      
                                 Digital Alchemy Ltd. 
2548 – 2550 วิศวกรรมซอฟแวร์   
                 Thomson Reuters Software (Thailand) Ltd. 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :  
15,546,667 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.99) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : 
น้องชายคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ , คณุมณฑา ทสัฐาน ,  
คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางมณฑา ทสัฐาน 

อาย ุ40 ป ี

กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร/ผูอ้ านวยการฝา่ย Demand 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  

9 ตลุาคม 2558 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 

 

ประวัติกำรอบรม 

• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016 
 

กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
• ไมมี่ 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
       • กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร   
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 

• ไมมี่ 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร  

  ผู้อ านวยการฝ่าย Demand 
                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด       

                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2554  การตลาด บริษัท เคแอลเอส อิเลคทริค จ ากดั 

2548 - 2553 การตลาด บริษัท เอสดบับลิว อินเตอร์เน็ท จ ากดั 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :  
7,773,333 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.49)  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : 
น้องสาวคณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญและ 
คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ และเป็นพี่สาวคณุเมทินี  งามจิตรเจริญ และ
คณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางสาวเมทนิ ีงามจติรเจรญิ 

อาย ุ38  ป ี

กรรมการบรหิาร/ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ/ 

ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  
 9 ตลุาคม 2558 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบรีุ 
 

ประวัติกำรอบรม 

• Family Business Governance (FBG) 
 

กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
• ไมมี่ 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการบริหาร/ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ/ 

   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 

• ไมมี่ 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2547 – ปัจจบุนั        กรรมการบริหาร     
            ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
               ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
                              บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :  
15,546,667 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.99)  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : 
น้องสาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ ,คณุมณฑา  ทสัฐาน  และเป็นพีส่าว 

คณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางสาวชลธร งามจติรเจรญิ 

อาย ุ37 ป ี

ผูอ้ านวยการฝา่ยการจดัการ Supply 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  
 1 มิถนุายน 2546 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี  โฆษณาและประชาสมัพนัธ์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประวัติกำรอบรม 
• Reactor Advanced planning and scheduling 

 
กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 

• ไมมี่ 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
                     • ผู้อ านวยการฝ่ายการจดัการ Supply   

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมมี่ 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2546 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายการจดัการ Supply 
               บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : 
ลกูพ่ีลกูน้องของคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ, คณุมณฑา ทสัฐาน , คณุเมทินี งามจิตร
เจริญ และคณุธีรนาท งามจิตรเจริญ 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางสาวฐติพิร เขยีวยวง 

อาย ุ39  ป ี

ผูอ้ านวยการฝา่ยบัญชแีละการเงิน 

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  

1 ตลุาคม 2560 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จกัรวรรดิ 
 

ประวัติกำรอบรม 

• TFRS ทกุฉบบั ปี 2558 หลกัสตูรยอ่ย 105  
   (TFRS 10 TAS 27 TAS 28 TFRS 11 TFRS 12) 
• TFRS ทกุฉบบั ปี 2558 หลกัสตูรยอ่ย 503  

   (TAS 12 TSIC 25 ร่าง TAS 41) 
• การบญัชีภาษีเงินได้ปี 59 หลกัการ ปัญหาและแนวปฏบิตัิ 

• ภาษีจากการจา่ยเงินไปตา่งประเทศทัง้ระบบ 
และอนสุญัญาภาษีซ้อน 

• ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบญัชีรูปแบบใหม ่
และมาตรฐานการสอบบญัชีใหมท่ี่เก่ียวข้อง 2560 

• มาตรฐาน TFRS for SMEs 2560 
• เจาะลกึมาตรฐานบญัชีทางด้านสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 
กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
• การเงินที่ส าคญัส าหรับผู้บริหาร 

• TFRS 15 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า (หลกัการ)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
      • ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมมี่ 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2560 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน   
                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2547- 2560 ผู้จดัการตรวจสอบบญัชีอาวโุส  
                                 บริษัท ส านกังาน ทีเอเอส จ ากดั 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
 

 

 

33



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

นางสาวธนดิา เกรยีงพานชิ 

อาย ุ43  ป ี

เลขานกุารบริษทั/นกัลงทนุสมัพันธ ์

 

 
วันที่ได้รับต ำแหน่ง  

9 ตลุาคม 2558 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบคุคล     
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ประวัติกำรอบรม 

• Company Secretary Program 68/2016 
• CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IA 

• HCME การบริหารทนุมนษุย์ 
• MDICP 15 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดบั

ความสามารถในการแข่งขนั 
• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทนุ 

• ISO 9001: 2015 Requirements 
 

กำรอบรมในปีที่ผ่ำนมำ (2561) 
• ไมมี่ 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
      • เลขานกุารบริษัท/นกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น 
• ไมมี่ 

 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2553 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท/นกัลงทนุสมัพนัธ์    
                                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไมมี่ 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไมมี่  
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      โครงสรา้งการถอืหุน้ 

 

 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ  260.00  ล้านบาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท โดยมีทนุช าระ

แล้วรวม 260.00 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 520.00 ล้านหุ้น 

 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 16 มกราคม 2562 มีดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มงามจิตรเจริญ   
  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 156,550,000 30.106 

  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.990 
  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.990 
  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 10,364,444 1.993 
  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 1.495 
2. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั 80,806,400 15.540 
3. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ์ 39,991,110 7.691 
4. นางสาววิภาภรณ์  ตรีมทุธาพงศ์ 21,735,500 4.180 
5. นางเล็ก ตรีมทุธาพงศ์ 20,951,300 4.029 
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ค าโม 10,496,367 2.019 
7. นางสาวภสัธารีย์ วงษ์ทองหลิน 5,370,000 1.033 
8. นายอติชาต คบูอ่ทอง 4,125,000 0.793 
9. นายสนิุพนธ์ พชัรครุกานนท์ 3,564,000 0.685 
10. นายวิโรจน์ หสัดินไพศาล 3,469,000 0.667 

รวมทัง้หมด 396,289,788 76.211 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

การถอืหุน้สามญัของคณะกรรมการบรษิทัและคูส่มรส 

ณ วนัที่ 16 มกราคม 2562 มีดงันี ้

 

สว่นไดเ้สยีของกรรมการไมว่า่โดยตรงหรอืออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ระหวา่งป ี2561 

- ไมมี่ -  

รายช่ือผู้ถือหุ้น ปี 2560 ปี 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

1. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 156,050,000 156,550,000 +500,000 
2. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ์ (คูส่มรส) 39,991,110 39,991,110 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,546,667 15,546,667 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 15,546,667 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
5.  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 10,364,444 10,364,444 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
6.  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 7,773,333 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
7. นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรือง - - - 
8. นายพลรชฏ เปียถนอม - - - 
9. นางเอมอร โชติยะปตุตะ - - - 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

    โครงสรา้งการจดัการ 

 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม ่ประกาศบงัคบัใช้วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทกุประการ  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 
โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

  
นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ หรือ  นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ หรือ นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสามคน 

ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม / ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม / กรรมการบริหาร 
6. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม  
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
 

ช่ือ – นำมสกุล  
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม / จ ำนวนครัง้ที่มีกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงและนวัตกรรม 
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง  3/4 3/4 - 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม  4/4 4/4 2/2 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ  4/4 4/4 - 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 4/4 - 2/2 
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 4/4 - 2/2 
6. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 4/4 - - 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน 4/4 - - 

หมายเหต ุ: 
 - นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง ขาดการประชมุคณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้ และการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ เน่ืองจากตดิภารกิจ จงึท า
ให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ จงึได้มอบหมายให้นายพลรชฏ เปียถนอมท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุแทน  

- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดย
การประชมุแตล่ะครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมีการสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชมุรวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุม
ท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ ทัง้นีค้ณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชุม
ลว่งหน้าทกุปี โดยจะแจ้งก าหนดการประชมุของปีหน้าในการประชมุคณะกรรมการบริษัทไตรมาสท่ี 3 ของทกุๆปี  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชว่ยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบในการ
สอบทานคณุภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัท 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 

จ านวน 3 ทา่น  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายพลรชฏ  เปียถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 
2.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 5 ทา่น  
 

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

 

ผู้บริหาร 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ / ผู้อ านวยการฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ตา่งประเทศ 
3.  นางมณฑา  ทสัฐาน ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการ Demand 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
5.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
6.  นางสาวชลธร  งามจิตรเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการ Supply 
7.  นางสาวฐิติพร เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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เลขานุการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้ให้ นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัที่  9 ตลุาคม 2558  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 
1. จดัท าและเก็บเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ทะเบียนกรรมการ 
1.2  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานประชมุกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

1.3  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

4. นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าทีอ่ื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดงันี ้
4.1 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆที่เก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัด้ิานการก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
4.2 ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.3 ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล เชน่ ส านกังานตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงาน

สารสนเทศตอ่หน่วยงานที่ก ากบัดแูลและสาธารณะชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
4.4 จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแกก่รรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
4.5 หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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     โครงสรา้งองคก์ร 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงและนวัตกรรม 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายจัดการ Supply 

ฝ่ายการจดัซื้อจัดหาและ

จัดซื้อต่างประเทศ 

ฝ่ายจัดการ Demand 

ฝ่ายพัฒนาและ 

ควบคุมระบบธุรกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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อบรมภายใน 

อบรมภายนอก 

 

      นโยบายพฒันาบุคลากร 

 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จและเติบโต

ก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน จงึมีความมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างชดัเจนเป็นระบบและต่อเน่ือง   บริษัทสนับสนนุและ

ลงทนุด้านการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร มีการปรับตัวเพื่อให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่ส าคญัคือ การเพ่ิม

ขีดความสามารถและการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทกัษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทศันคติของบคุลากร

ทกุระดบัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั บริษัทได้มีการก าหนดกรอบแนวทางพฒันาทรัพยากรบคุคลทกุระดบั โดยการวางแผนและพฒันาอาชีพ 

(Career Planning & Development)  ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ สัมมนาทัง้ในและนอกสถานที่ รวมถึงการไปดูงานทัง้ในและนอก

ประเทศ เพ่ือให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มที่ มุง่สูค่วามส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

 บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีพี่เลีย้งคอยให้ค าแนะน า โดยผ่านโปรแกรม On the 

Job Training ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตัง้แต่วันแรกที่เร่ิมปฏิบตัิงาน และฝึกให้พนักงานรุ่นพี่ดูแลสอนงาน เป็นการใช้ระบบพี่เลีย้ง  ถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่พนักงานรุ่นน้อง รวมทัง้การแบ่งปันความรู้โดยการแนะน า (Coaching) ให้แก่น้องนกัศึกษาที่เข้ามาฝึกงานด้วย และในช่วงเดือน

ตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถประจ าต าแหน่ง เพื่อการปรับต าแหน่งให้สูงขึน้และมีหน้าที่งานที่

แตกตา่งไปจากเดิมและสร้างมลูคา่ให้แก่ตวับคุลากรสงูขึน้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ปี 2561 
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานทัง้หมด 716 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 5 ชัว่โมง/คน 
จ านวนนกัศกึษาที่มาฝึกงาน 1 คน  
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

       ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

 
  ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ส าหรับงวดปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการดงันี ้
 

(หน่วย : บาท) 

ช่ือ – สกุล 

ปี 2560 ปี 2561 
คณะ 

กรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
นวัตกรรม 

คณะ 
กรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
นวัตกรรม 

1.  นายไสว ฉัตรชยัรุ่งเรือง 90,000 48,000 - 46,000 37,000 - 
2.  นายพลรชฏ เปียถนอม 72,000 40,000 10,000 55,000 43,000 15,000 
3.  นางเอมอร โชติยะปตุตะ 72,000 40,000 - 51,000 43,000 - 
4.  นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ - - - - - - 
5.  นายธีรนาท งามจิตรเจริญ - - - - - - 
6.  นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ - - - - - - 
7.  นางมณฑา ทสัฐาน - - - - - - 

หมายเหต ุ:  
 1. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2561 ทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการปี 2560 
 2. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม ครัง้ท่ี 2-4/2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการโดยใช้ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการปี 2561 ซึง่ผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561  
 3. บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายพลรชฏ เปียถนอม เพ่ิม 4,000 บาท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2561 
เน่ืองจากนายพลรชฏ เปียถนอม ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุแทนนายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง ท่ีติดภารกิจ ท าให้ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน  

(บาท/ คน/ ครัง้) 
ประธานกรรมการ 15,500 
กรรมการ 13,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 
กรรมการตรวจสอบ 11,000 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 10,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 5,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารดงันี ้

 
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน และโบนสั 7 11.29 7 10.05 
คา่ตอบแทนอื่นๆ เชน่ คา่ต าแหน่งและคา่คอมมิชชัน่ เป็นต้น 7 4.58 7 4.48 

รวม 7 15.87 7 14.53 
 
 

ค่าตอบแทนอื่น 

 
1) กองทุนประกันสังคม 
บริษัทสมทบกองทนุประกนัสงัคมให้แก่ผู้บริหารจ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้เทา่กบั 63,000 บาท   

 
2) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 2-5% (ตามอายงุาน) ของเงินเดือน  

โดย ณ สิน้ปี 2561 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 6 ราย รวมทัง้สิน้เทา่กบั 144,000 บาท  ทัง้นี ้บริษัทมี
ผู้บริหารจ านวน 1 ราย ที่มีอายกุารท างานไมค่รบ 1 ปี ซึง่ยงัไมมี่สิทธิเข้าร่วมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

3) ประกันชีวิตกลุ่มแบบช่ัวระยะเวลา  
 บริษัทได้จดัให้พนักงานทกุคนสามารถเข้าร่วมโครงการประกนัชีวิตกลุม่แบบชัว่ระยะเวลา โดยบริษัทจะจา่ยสวสัดิการนีใ้ห้หลงัจาก
พนักงานมีอายงุานครบ 1 ปี หรืออยู่ในระดบั Group Leader ขึน้ไป ซึ่งประกนัชีวิตดงักล่าวอยู่ในรูปแบบประกันชีวิตซึ่งคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย 
และอบุตัิเหต ุรวมถึงกรณีเสียชีวิต โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการปี 2561 จ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้ 41,301 บาท  

 
4) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
บริษัทได้จดัให้มีโครงการเกษียณอาย ุตามอตัราเงินเดือน เดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดบัเงิน

เกษียณอายทุี่จะได้รับตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้อยูก่ับระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสดุท้ายของ
พนกังานก่อนที่จะเกษียณอาย ุโดยบริษัทประมาณผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายสุ าหรับผู้บริหารทกุรายในปี 2560 และในปี 2561 เท่ากบั 1.38 
ล้านบาท และ 1.63 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

44
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทน 

 
ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทัง้สิน้จ านวน 90 คน  และจ านวน 113  คน ตามล าดับ บริษัทได้

จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทัง้สิน้ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จ านวน 22.52 ล้านบาท และจ านวน 
29.38 ล้านบาท  ตามล าดับ  ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชัน่ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่าย 
ดงันี ้

 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
จ านวนค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 7 6 4.12 5.11 
ฝ่ายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 10 10 1.79 1.94 
ฝ่ายการจดัการ Supply 50 66 9.33 14.27 
ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ตา่งประเทศ 2 1 0.40 0.39 
ฝ่ายจดัการ Demand 12 22 4.30 4.35 
ฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 9 8 2.58 3.32 

รวม 90 113 22.52 29.38 

 

1) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัที่ 30 มีนาคม 2559 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากัด 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 
 

2) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 3.70 ล้าน

บาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 4.60 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2560 จ านวน 0.94 ล้านบาท และของปี 2561 
จ านวน 0.90 ล้านบาท 

 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปทีีผ่า่นมา 

        -ไมมี่- 
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      นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 

บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล  
เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทัง้หมด  อย่างไรก็ตาม   บริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต ่ากว่าอัตราที่
ก าหนดข้างต้นได้  โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน  การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานของบริษัท  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน  สภาพคล่อง  การขยายธุรกิจ   
ควาจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต  และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ หรือยกเว้น กรณีการ
จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้ด าเนินการได้ เม่ือเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะจา่ยโดยไม่มีผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และต้องรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 

ข้อมลูการจา่ยเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปีของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นดงันี ้ 

 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินปันผลจา่ยระหวา่งกาล  150,860,000 70,004,000 - 

เงินปันผลประจ าปี   57,000,000 50,000,000 67,600,000 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น  0.59 0.28 0.08 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ  88.83% 104.50% 97.73% 
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      การก ากับดแูลกิจการ 

 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี เน่ืองจากการก ากับดแูลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบ

ต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึน้นัน้ จะช่วยให้การด าเนินงานบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจที่ยึดมัน่ความ
ถกูต้องและโปร่งใส  รวมทัง้เป็นการปลกูฝังให้พนักงานทัง้องค์กรมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจดัการที่ดี  ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนแก่บริษัทซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริม
กิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ ที่เก่ียว ข้อง อีกทัง้ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance) ของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบง่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วน
แบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารของกิจการอยา่งพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแ ก้ไข
ข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

1. จดัสง่หนงัสือนัดประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในการประชมุอยา่งครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมหนงัสือนดัประชมุ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่และอิสระ 
4. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ร้อยละห้าสามารถน าเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าไมเ่กิน 90 วนั ก่อน

การประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. เม่ือการประชุมเสร็จแล้ว บริษัทจะจัดท ารายงานประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

โดยภายหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัท
จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลู
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัทและการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือ

ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งก าไร การรับทราบข้อมลู
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทน บริษัทได้สง่หนงัสือมอบ
ฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทัง้แนบ
รายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อและประวตัิของกรรมการอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ
การประชมุ โดยเฉพาะวาระการแตง่ตัง้กรรมการ บริษัทยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท
จะด าเนินการประชมุเรียงตามวาระที่ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 
บริษัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีสว่นได้เสียต่างๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไรให้กบับริษัท ซึง่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ แข่ง คู่ค้า 
เจ้าหนี ้ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ครอบคลมุถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้ มีส่วนได้เสียพึงได้รับอยา่งทัว่ถึง 
การจดัให้มีชอ่งทางส าหรับให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสง่ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
   

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการ อย่างสดุความสามารถในทุกกรณี 
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความส าคญั
ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาทกัษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ บริษัทปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ส าหรับพนกังาน และสวสัดิการอ่ืนๆ เชน่ โบนสั การประกนัสขุภาพ การประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น 

ลูกค้า : บริษัทมุง่มัน่ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคณุภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลกูค้าอยา่งเคร่งครัดโดยให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัเป็นส าคญั 

คู่แข่ง : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ข่ง 

คู่ค้า : บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ ไม่
เอารัดเอาเปรียบ และไมด่ าเนินการใดๆ ที่เป็นทจุริตในการค้ากบัคูค้่า 

เจ้าหนี ้ : บริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองวตัถปุระสงค์การ
ใช้เงิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกัน และเร่ืองอ่ืนใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้เพ่ือ
บรรลปุระโยชน์ร่วมกนั 

สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

: บริษัทจะไม่ท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทัง้ยังต้อง
แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมปลกูฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้เกิดขึน้ใน
หมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั รวมทัง้ปฏิบัติและควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
 

48



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

 
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส  

ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอ่บริษัท โดยผ่านชอ่งทางดงันี ้
 
จดหมาย : เลขานกุารบริษัท / กรรมการผู้จดัการ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู9่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท์ : 02-816- 9315 ตอ่ 212 (เลขานกุารบริษัท)  
แฟ็กซ์ : 02-816-9315 #444 
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th 
อีเมล์ : tanida@ziga.co.th 
 
ส าหรับพนกังานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยผา่นอีเมล์เลขานกุารบริษัท  
 
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  
 
ผู้ มีสว่นได้เสียที่มีความประสงค์จะติดตอ่กบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน 
 
เลขานกุารบริษัท  

  คณุธนิดา เกรียงพานิช  tanida@ziga.co.th 

 

ทัง้นีบ้ริษัท ก าหนดนโยบายในการปกป้องผู้ แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมลูเก่ียวกับการแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัท จะน าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและ

ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมี
ผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทเพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องกับบริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอยา่งเทา่เทียม
กนั โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะท าการเผยแพร่ข้อมลู
สารสนเทศของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านชอ่งทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้ คณะกรรมการได้ด าเนินการตา่งๆ เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนี  ้

- รายงานประจ าปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  

(แบบ 56-1) ที่มีข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะ
สะท้อนให้เห็นการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทัง้การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนกุรรมการตา่งๆ เป็นต้น 
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- เว็บไซต์ของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า ในปัจจบุนัการเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ เป็นชอ่งทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้น

และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้งา่ย มีความเทา่เทียมกนัในการรับทราบข้อมลู และน่าเช่ือถือ ดงันัน้คณะกรรมการจงึได้
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต 
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวส าคัญของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ดงักลา่วได้  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ 
จงึสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้คณะ   ปัจจบุนับริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้จ านวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื่อชว่ยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทดงันี  ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ ก าหนดแนวทางและ 

กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อยา่งคลอ่งตวั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียง
พอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได้ 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมทัง้สิน้ 3 ท่าน   
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและนวตักรรมมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้ จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้บริษัทได้
แบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้ บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้อยา่งชดัเจนในอ านาจการด าเนินงานของ
บริษัท(Authority Table) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 
นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทและบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแล
ให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อที่ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลู
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทรวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายงาน และจะท าการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 
ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จงึได้มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจ
ด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนมุัติ การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มี ระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้โดยฝ่ายบริหาร  และจดัการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทัง้ที่มาจากภายในที่พบในการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามความเสี่ยงนัน้ๆ อย่างต่อเน่ือง และรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชมุอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชมุพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า  
7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชมุรวมทัง้ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชมุเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้การจ่าย
คา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ในสว่นของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่
ละทา่น ประกอบกบัผลด าเนินการของบริษัท 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่าง
ตอ่เน่ือง ได้แก่ หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม และคณะกรรมการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส าคญัได้ดงันี ้

1. มีอ านาจ หน้าที่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่รวมถึงการดแูลและจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

2. ก าหนด วิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

3. ควบคมุและก ากับดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดคา่ตอบแทนและทบทวนการวาง
แผนการสืบทอดงาน 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และนวัตกรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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4. ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ที่แตง่ตัง้  ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้อง
ไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ 
ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

6. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร  ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดที่จะท าขึน้กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น  การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

8. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน
กรรมการ  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี ้พิจารณาความเป็นอิสระ
ของส านักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ1 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆที่พบจากการตรวจสอบ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 
 
 

53



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
7. อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่า

การตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบการควบคมุและขัน้ตอนการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นส าคญัที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 
9. พิจารณาทบทวนบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
10. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
11. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 
12. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูตามที่ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด ของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
(ซ) รายงานอ่ืนที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
14. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า 

กรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

15. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

นวตักรรมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีตอ่องค์กรและสนบัสนนุสง่เสริมนวตักรรมองค์กรเพ่ือ

ความยัง่ยืน 
2. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรมให้ครอบคลมุถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน เพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงและนวตักรรมตามความจ าเป็น 
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4. ติดตามด าเนินการบริหาร ความเสี่ยงและนวัตกรรม รวมทัง้วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็น

ระบบ 
5. รายงานความเสี่ยงและนวัตกรรม ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทกุไตรมาส 
6. ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายตา่ง ๆ รวมถึง กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
2. ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และมติของที่ประชมุผู้
ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

3. ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน์ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

4. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท  

5. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล ปรับขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ าของพนักงาน
บริษัทตัง้แตร่ะดบัรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป  

6. เจราจา และเข้าท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงินส าหรับแต่ละ
รายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

7. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม ่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 
8. ก ากบัดแูลการท างานของกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัท 
9. ก ากบัดแูลด าเนินการสว่นงาน Business Development ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัท 
10. อนมุตัิและแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ

หน้าที่ดงักลา่ว 
12. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบอ านาจ

ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ /
หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจ
ชว่งที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้กรรมการผู้ จัดการมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศอ่ืนใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง และมติของที่ปร ะชุมผู้ ถือหุ้ นและที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

2. ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน์ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

3. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท  

4. ก ากับดแูลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท  

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนส าหรับพนักงานบริษัท  
โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจชว่งให้ด าเนินการแทนได้ 

6. เจราจา และเข้าท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงินส าหรับแต่ละ
รายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

7. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

8. มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารตา่ง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ 
เพ่ือเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัได้ดงันี ้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติของที่
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

3. มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคมุก ากับดแูลให้การด าเนินงานของ
คณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างานที่แตง่ตัง้บรรลตุามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 

56



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และก ากบัดแูลให้
การด าเนินงานมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จา่ยในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150 ล้าน
บาท  แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี หรือตามที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเช่ือใดๆของบริษัท แตล่ะ
รายการภายในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

8. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แตล่ะรายการภายในวงเงินไมเ่กิน 300 ล้านบาท แตไ่ม่
เกินงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การวา่จ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การก าหนดเงิน
คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนักงานระดบัผู้บริหาร ตัง้แตร่ะดบัผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ หรือเทียบเท่าขึน้ไป ยกเว้นต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 

11. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ
อ านาจชว่งที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริหารไมมี่อ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วโดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ  ซึ่ งเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 
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อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ก าหนดให้อ านาจอนมุัติของคณะกรรมการบริหาร

และผู้บริหารมีรายละเอียดดงันี ้
 

ระดับ ซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สิน 

ซือ้-ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็นปกติและเกี่ยวเน่ืองกับการค้าปกติ 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาก่อภาระผูกพัน

ทางการค้า 

ท าสัญญาเงนิกู้/เงนิค า้
ประกันและภาระผูกพันทาง

การเงนิ 

คณะกรรมการบริษัท 
(มีมติไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง) 

ตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไป ตัง้แต ่150 ล้านบาทขึน้ไป ตัง้แต ่300 ล้านบาทขึน้ไป 

คณะกรรมการบริหาร 
- ตามงบประมาณ 
- นอกงบประมาณ 

 
ตัง้แต ่5 ล้านบาท – 100  ล้านบาท 

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

80 ล้านบาท – 150 ล้านบาท 
 

 
ตัง้แต ่5 ล้านบาท – 300 ล้าน

บาท 
ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- ตามงบประมาณ 
(อนมุตัิโดยคณะกรรมการ 
บริหาร) 
- นอกงบประมาณ* 

 
ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

 
 

ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 80 ล้านบาท  
ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

 
 

ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

*หมายเหต ุ: 
1. กรณีที่มีการอนมุตัินอกงบประมาณเกินกวา่ 1 ล้านบาท จะต้องแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป เพื่อพิจารณาว่า
ควรต้องมีการปรับปรุงงบประมาณหรือไม่ 
2. กรณีที่เป็นรายการซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สินเดียวกนัแตแ่บง่จา่ยช าระ ให้พิจารณาจากมลูคา่รวมของทรัพย์สินนัน้ 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

 
การคดัเลือกบุคคลที่แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทจะกระท าผ่านการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา

คดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหาคดัเลือก
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว จากนัน้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  
ของบริษัท 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการที่บริษัทนัน้ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่ง

สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีซึง่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพงึมีหรือเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับ
ต าแหน่งใหมก็่ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทการลาออกมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยงัเหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

6. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

 
คณะกรรมการบริษัท 

 
ปี 2561 ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เพ่ือท าการประเมินกรรมการบริษัทเป็นประจ า

ทกุปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงานปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินตนเองของ
กรรมการทัง้คณะ  และประเมินตนเองรายบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ  และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอ
คณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยในรายงานประจ าปี เพ่ือให้การประเมินผลดงักลา่วมีหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อค าถามและ
เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท  ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินดงักล่าว และ
น าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาก าหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นรูปธรรม  
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้คณะ)  

ประเด็นค าถาม ประกอบด้วย 4 หมวดหลกั ได้แก่  
1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2.  การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
4. เร่ืองอ่ืนๆ  
กรรมการที่ท าการประเมิน  คือ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในชว่งประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทัง้สิน้ 7 ทา่น 
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) มีคา่ระดบัคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 91.63 

 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)  
 ประเด็นค าถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลกั ได้แก่ 
 1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
 2. การประชมุของคณะกรรมการ 
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สรุปผลการประเมินกรรมการรายบคุคล (ตนเอง) มีคา่ระดบัคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 93.25 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ

กรรมการอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้เป็นการตอ่ยอดความคิดใหม่ๆ  ซึง่จะเสริมให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 

การอบรมของกรรมการ 

 
บริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับสนุนให้

กรรมการทกุคนได้ศึกษาและอบรมเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมพนูความรู้เก่ียวกับการท าหน้าที่กรรมการอยา่งตอ่เน่ือง และสนบัสนนุให้กรรมการเข้า ร่วม
อบรมหลกัสตูรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่ท าให้เกิดมมุมองที่มีประโยชน์น ามาประยกุต์ใช้กบัธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนัน้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสมัมนาความรู้ในด้านตา่งๆ 
ที่มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสมัมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นกบัหน่วยงานตา่งๆ อีกด้วย 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ านวนไม่
น้อยกวา่ 3 ทา่น 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะพ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะรับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จาก

กรรมการอิสระของบริษัทที่คณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/ หรือระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้

1. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อยา่งน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
บริษัทจะลงทนุในบริษัทที่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจเชน่เดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจการที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน 

หรือกิจการสนบัสนนุกิจการของบริษัทอนัจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) 
ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัท 

ทัง้นีใ้นการก ากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคมุการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่าว ทัง้นี ้กรรมการซึง่เป็นตวัแทนของบริษัทจะต้องท าหน้าที่ในการก ากับดแูลบริษัทยอ่ย  และ/
หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด าเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่อนมุตัิในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่บริษัท
และเพ่ือการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท 
 
 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว น าความลบั

และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการ
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า
ดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะ
ถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษัท 

3. บริษัท ได้ด าเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง เข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คูส่มรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาว ะต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246  และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298  แห่งพระบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

4. บริษัท ได้ด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะก รรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา  275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้บริษัท จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง ทราบเก่ียวกบัข้อก าหนดข้างต้น 
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นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

 
บริษัทได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมและ  
เป็นธรรม ผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ การจดัประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมลูทาง เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 

 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู ่9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท์ : 02-816- 9315 ตอ่ 212 (เลขานกุารบริษัท)  
แฟ็กซ์ : 02-816-9315 #444 
เว็บไซต์ :  www.ziga.co.th 

 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

คณุธนิดา เกรียงพานิช  
โทรศพัท์ : 02-816-9315 ตอ่ 212 
อีเมล์ : ir@ziga.co.th 

 
นอกจากต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณพนกังานแล้วคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัิของนกัลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี ้

 
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

 
1. เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุ อยา่งถกูต้อง เพียงพอและทนัเวลา 
2. รักษาความลบัของบริษัทและไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนและผู้ อ่ืน 
3. เปิดเผยข้อมลูอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทกุกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมลูนักลงทนุ  

สมัพนัธ์ได้ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตัิบนอามิสสินจ้าง

ใดๆ ที่เป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชน์สว่นตนมากกวา่ประโยชน์ของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้อง 
5. สร้างความเช่ือมัน่ สร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ทกุฝ่าย 
6. ปฏิบตัิตามแนวทางการดแูลการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหุ้นที่บริษัทก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
7. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ 
8. หมัน่ศกึษาหาข้อมลูบริษัท และหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

 

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน “Opportunity Days” 

 เข้าร่วมกิจกรรมพบนกัลงทนุ Opportunity Days ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 3 ครัง้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักลงทนุ และสื่อมวลชน โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้จดัให้กิจกรรมในชว่งหลงัจากการประกาศงบการเงินทกุๆไตรมาส โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

 

กิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” 

 บริษัทเปิดโอกาสจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชีแ้จงข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ สื่อมวลชน และผู้ ถือหุ้นที่สนใจมาร่วมงาน เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจ ในการเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

กจิกรรม “mai FORUM 2018” 

 เม่ือวนัที่ 1 กรกฏาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกบัสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ได้จดั
กิจกรรม mai FORUM 2018 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ Central World โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์เอ็มเอไอให้กบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทตา่งๆ ซึง่ภายในงานได้มี
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ อาทิเช่น การออกบธูแสดงข้อมลูและสนิค้าของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว
ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และผู้ทีส่นใจเป็นจ านวนมาก 

 

กจิกรรมเผยแพรข่อ้มลูผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ  

 
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับการแนะน าบริษัท การให้ข้อมลูผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสมัพนัธ์และมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้ มีส่วนได้เสียทกุสว่น และผู้ที่สนใจ ได้ รับทราบ
ข้อมลูของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองผ่านชอ่งทางตา่งๆอาทิเชน่ หนงัสือพิมพ์ รายการวิทย ุการเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาตา่งๆ เป็นต้น 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      การควบคมุภายในและบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตอ่ระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2562  ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่าย
บริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคมุ  2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง  3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจดัท าโดยผู้ ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบ
บัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบ ริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ น้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561   

 จากการพิจารณาข้อมลูจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทได้จดัให้มีการจดัการบริหารงานและระบบควบคมุภายในที่ดีเพียงพอ  โดยผู้บริหาร
ได้สนบัสนนุให้พนกังานในองค์กรตระหนกัถึงความส าคญัในการควบคมุภายใน และจดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอเพ่ือที่จะด าเนินการให้ระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง   
เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน รวมทัง้ได้ก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั 
นโยบาย ระดบัอ านาจการบริหารและระดบัการอนมุตัิรายการที่เหมาะสมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในโดยการวา่จ้าง
หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคมุภายใน  ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทาน
ระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเร่ืองการท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที่เก่ียวข้อ งกับบุคคล
ดงักลา่วได้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม  โดยสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกล่าวน าไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไมมี่อ านาจ ส าหรับการควบคมุภายในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ บริษัทมีการควบคมุภายในที่เพียงพอแล้วเชน่กนั 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

นโยบายการด าเนนิการตรวจสอบภายใน  

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้ บริษัท เวลท์ตี ้
แอคเคาท์ติง้ จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นายปิติ ชชัวาลโชคชยั เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท เวลท์ตี ้แอคเคาท์ติง้ จ ากัด  แล้วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ ตรวจสอบภายใน  เน่ืองจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
ภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี   โดยผู้ ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในของประเทศ ไทย (CPA)  
ของสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อีกทัง้ยังไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท  จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ข้อแนะน าให้แก่บริษัทได้อยา่งอิสระและเป็นกลาง  

ทัง้นี ้ การพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคดัเลือกและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการวา่จ้างรวมถึงการเจรจาตอ่รองในเร่ืองคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้อง 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      ความรบัผิดชอบตอ่สังคม 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการด าเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคณุภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถท าให้เกิดการพัฒนา  
ที่ยัง่ยืนได้   

 

 

 

 

 

พนัธกจิ 

 
• ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม(niche market)ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสม 

กบัการใช้งาน 
• ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวตักรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อปุทาน  

ลดต้นทนุบริหาร 
• วิจยัพฒันาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าส าเร็จรูป I-retail เพ่ือเพ่ิมมลูคา่สินค้าและรองรับสงัคมผู้สงูวยั ลดการพึง่พิงแรงงาน 

 

 

 

  

 
Smart-Work Smart   การท างานอยา่งชาญฉลาด หมายความวา่เราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุงการท างานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อ
การท างานที่ดีกวา่เสมอ และรู้จกัการประยกุต์ เคร่ืองมือ เชน่ IT เพ่ือพฒันาขีดความสามารถ และเชื่อมตอ่องค์กร กบัโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 
Spirit-Never give up ทศันคติในการก้าวผ่านอปุสรรคต่างๆ ต้องอาศยัจิตวิญญาณของนักสู้  และทกุวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณ  
ที่จะมองอยา่งสร้างสรรค์เสมอ ไมว่า่โลกจะเปลี่ยนแปลงเชน่ไร เราจะสามารถปรับตวัได้เสมอด้วยทศันคติที่ดี 
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่ งให้เร็วเพื่อทันโลกดังนัน้ เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังที่พร้อมจะ
เปลี่ยนแปลง 
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึง่กนัและกนั และท างานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องค์กร สงัคม และโลกที่เรา
ก าลงัอยูจ่ะเติบโตไปพร้อมกนัหากเรามีการแบง่ปัน 

“เพิม่มลูคา่ธรุกจิดว้ยนวตักรรม” 

VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 

SMART SPIRIT ENERGETIC SHARING 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

นโยบายในการด าเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยดึกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสมอภาคโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญารวมทัง้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการ  

ที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้อง และไมส่นบัสนนุสินค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

2.การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถกูต้อง โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงการ
สนับสนนุกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ไม่สนับสนนุให้มีการ
สร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัติามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดนโยบาย 
ดงันี ้

• สร้างจิตส านึก คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ 

ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ตา่งๆ 
• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเอง หรือผู้ อ่ืนที่สอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ
อาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บคุคลภายนอก เพื่อจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ผิดตอ่กฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าที่
ของตน 

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
หากมีการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ที่นอกเหนือจากเงินตราโดยผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
การตลาดของบริษัทนัน้ บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั 

 
3.การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทให้ความส าคญักบัสิทธิมนษุยชนซึง่เป็นสิ่งที่มีมาแตก่ าเนิดไมอ่าจถ่ายโอน มีความเป็นตวัตน ไมส่ามารถแบ่งแยกสว่นได้และ
มีความพึ่งพากนัและกนั โดยองค์กรมีความเคารพตอ่ สิทธิมนษุยชนและไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนสง่เสริมการเคารพตอ่สิทธิและเสรีภาพด้วยการ
ไมเ่ลือกปฏิบตัิ สง่เสริมความเสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ช้แรงงานเด็ก และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
 
4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมโดยมีหลกัการที่ส าคญั 2 ด้านดงันี ้

• บริษัทเน้นความรักความสามคัคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ท างานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ท างานที่เอือ้อ านวย และเปิดโอกาสให้พนกังานได้พฒันาศกัยภาพของตนเองและน าความรู้ความสามารถร่วมกนัสร้าง
ความก้าวหน้าทัง้ตอ่ตนเองและองค์กร จงึจดัให้มีการอบรมและพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
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• บริษัท จัดให้มีผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบีย้ขยัน ประกันสังคม  
เงินรางวลัพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชดุยนิูฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค งานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี จดัการแข่งขนักีฬา
ภายใน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุตรวจสขุภาพประจ าปี เงินชว่ยเหลืองานบวช/งานแตง่งาน/
งานศพ 
 

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
 
บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยมีแนวนโยบายปฏิบตัิความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ดงันี  ้

• สง่มอบสินค้าและให้บริการที่มีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 
• ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถกูต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์และบริการนัน้ๆ 

• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้
ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนอง 

• รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 
6.การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษัทให้ความส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเทา่มาตรฐานสากล มุง่พฒันาเทคโนโลยีที่สะอาดและทนัสมยั 
เพ่ือให้ทุกกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสงูสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลกั 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) 
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่ งแวดล้อม  
(Zero Emission) เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจอยูภ่ายใต้กระบวนการสร้างอตุสาหกรรมสะอาดอยา่งแท้จริง 

การจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมหมายถึงความตระหนกัวา่ การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้ในระดบัมากและน้อย ในเร่ืองใดหรือในสว่นใดบ้าง และยอมรับวา่จะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้พฒันากระบวนการ
ประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกบัปกป้องและบรูณะฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมให้กลบัคืนมาได้ดงัเดิมในที่สดุ
เพ่ือเพ่ิมมลูคา่และสร้างความยัง่ยืนให้กบักิจการเอง รวมทัง้สงัคม ชมุชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 
7.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 
 บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่ งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่ รับ ผิดชอบในการช่วยเหลือ  สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึน้  ด้วยการสร้างการจ้างงานและ
สร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท าให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานตา่งๆ ของชมุชนโดยมีแนวนโยบายการด าเนินงาน 
ดงันี ้

1) มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ชมุชน และให้ความชว่ยเหลือสงัคมด้วยความตัง้ใจ 

2) ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทัง้ชมุชนใกล้และชมุชนรอบบริษัท 
รวมถึงชมุชนในพืน้ที่หา่งไกลที่สาธารณปูโภคเข้าไปไมถ่ึง 

นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นให้ความส าคัญในการพัฒนาการท างาน และด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแล้ว ยงัได้ให้ความส าคญักับสังคม และสิ่งแวดล้อมไม่ลดหย่อนไปกว่ากันโดย บริษัทมุ่งที่จ ะ
ตอบแทนสงัคม ด้วยการท านบุ ารุงสภาพสงัคมไทยให้น่าอยูต่ลอดไป 
 
 

69



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 
8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
 

บริษัทจะสนบัสนนุการสร้างสรรค์และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมที่สร้างความ
สมดลุระหว่างมลูค่าและคณุค่าต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
ดงันี ้

• นวตักรรมที่เป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมระดบับคุคล 
การพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบับคุคลให้ความส าคญักับการปลกูจิตส านึกการ

เป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวตักรรมที่สามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมด้วย อันเป็นการพัฒนานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกบริษัทการเปิดโอกาสให้
พนกังานท าประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้สงัคม ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนทศันคติที่มี
ต่อสิ่งรอบตวัในทางที่ดีขึน้ได้ ท าให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการท างาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทาง
นวตักรรมของบริษัทเข้ากบัการแก้ปัญหาของลกูค้าและสงัคมได้อยา่งแท้จริง 

• นวตักรรมที่เป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมระดบักิจการ 
การสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบับริษัทนัน้ มุ่งเน้นการร่วมพฒันานวตักรรม

กับผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมให้ดีขึน้  เป็นการ
สร้างนวตักรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพฒันานวตักรรมภายในตามปกติ 

การพฒันานวตักรรมบริษัทมองวา่จะท าให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้และ สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมที่กิจการของ
บริษัทไมส่ามารถด าเนินการได้เพียงล าพงั แตต้่องเกิดจากความร่วมมือในการพฒันากบัผู้ อ่ืนภายนอก เชน่ การร่วมกับ
คูค้่าในห่วงโซอ่ปุทาน สร้างรูปแบบการท างานร่วมกันใหมท่ี่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้หรือการพฒันาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์
ใหมข่องบริษัท เป็นต้น 

 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2561 การด าเนินการเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม มีดงันี ้
 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน : บริษัทมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับมาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ
บริษัทจะต้องปฎิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และได้ด าเนินการให้ความรู้
กับพนักงานเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในหัวข้อต่างๆ ทัง้ในรูปแบบการ
อบรม การสื่อสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท และการสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายการ
พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงาน มีการเรียน รู้และเลื่ อนต าแหน่ ง เพื่ อ
ความก้าวหน้าในการท างานเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม โดยใน
เดือนตุลาคม 2561 บริษัทมีการจัดการสอบวัดทักษะเพื่อวัด
ระดบัความรู้ประจ าต าแหน่งงาน แบ่งเป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปฏิบตัิ รวมถึงมีการจดัท า Workshop เพ่ือฝึกฝนทกัษะ
และเพ่ิมพนูศกัยภาพตามนโยบายที่ก าหนดขึน้  
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ   ได้รับ

เกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการธุรกิจอตุสาหกรรม (คพอ.) รุ่น ๓๔๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ตามท่ี 

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้ ประกอบการ SMEs ให้มีความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจแบบมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทกัษะในการยกระดบั

ธุรกิจด้านตา่งๆ และเป็นแรงบนัดาลใจสูก่ารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัองค์กรพนัธมิตรใน

ตลาดทนุสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ (mai) และวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิชัน้น าในตลาด

หลกัทรัพย์จดัโครงการ “SET Social Impact GYM” ภายใต้

ค อน เซ็ ป ต์  Idea-to-I done เป็ น ก า รแ บ่ ง ปั น ค ว าม รู้

ความสามารถประสบการณ์อันมีค่า ทักษณะพัฒนา

ศักยภาพของธุรกิจ โดยมี Coach ยุ้ ย  (คุณวราลักษณ์  

งามจิตรเจริญ) กรรมการผู้จดัการ บมจ. ซิก้า อินโนเวชัน่ เข้าร่วมโครงการ 

 

คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซิก้า 
อินโนเวชั่น ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ "สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย" ที่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
 
 

 
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้ จัดการ  บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเสวนาใน หัวข้อเร่ือง "แบ่งปันประสบการณ์สู่ตลาด

หลักทรัพย์"โครงการ Financial Literacy ปี  2561 ผู้ ประกอบการกลุ่ม Medium 

หลกัสตูรโอกาสเข้าสู่ตลาดทนุยคุ 4.0 ซึง่จดัโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม  
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( After Process ) 

 
 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 บริษัทมีการ
ด าเนินการดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 ด้วยบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนัน้จึงเห็นสมควรให้มีการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ควบคูไ่ปกบัหน้าที่ประจ าของพนกังาน จงึให้ก าหนดนโยบายไว้

ดงันี ้

1. ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบัติงานของพนกังานทกุคน 
2. บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการท างาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั 
3. บริษัทจะสนับสนนุส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยวิธีที่

ปลอดภยั 
4. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัจะต้องกระท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดี เป็นผู้น า อบรมฝึกสอน จงูใจให้พนกังานปฏิบตัิด้วยวิธีที่ปลอดภยั 
5. พนักงานทกุคนต้องค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส าคญัตลอดเวลาที่

ปฏิบตัิงานในบริษัท 
6. พนกังานทกุคนต้องดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ที่ก าลงัปฏิบตัิงาน 

มอบของขวญัให้แก่โรงเรียน

เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาต ิ

เป็นสปอนเซอร์ให้นกักีฬา

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง 

แจกไอศกรีมให้กบัเดก็ๆนกัเรียน 

กิจกรรมอนรัุกษ์ช้างไทย 
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7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท และร่วมเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการท างานและวิธีการท างานให้มีความปลอดภยั 
 

8. บริษัทจะจดัให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ า 
ในปี 2561 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้มีการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั ดงันี ้

 
➢ การอบรมการใช้เครน 

เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้เครนหรือปั ้นจั่นยกสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางบริษัทได้จัดให้วิทยากรที่ได้รับ

อนญุาตจากกรมสวสัดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานเข้ามาอบรมวิธีการใช้เครนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 

 

 

 

 

 

➢ การตรวจส่ิงแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทได้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยบริษัทภายนอกที่มี

เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ามาตรวจสอบปริมาณสารเคมีในที่ท างาน 

ความสว่าง ความร้อน และเสียง ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นเร่ืองเสียง ที่อยู่ในระดบัที่ต้องท าโครงการอนรัุกษ์

การได้ยิน 

 

 

 

 

➢ การอบรมการท า CPR และการอบรมดับเพลิงขัน้ต้น  

บริษัทได้จดัให้มีการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นให้กบัพนกังานที่ยงัไมไ่ด้รับการอบรม  โดยปัจจบุนัทางบริษัทได้มีพนกังานที่ผ่านการอบรม

หลกัสตูรดงักลา่วประมาณ 70% (กฎหมายระบุให้มีมากกวา่ 40%) โดยในหลกัสตูรนี ้ทางวิทยากรจากกรุงเทพมหานครได้เพ่ิมหวัข้อการอบรม

การท า CPR ซึง่สอนทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบตัิกบัหุน่จ าลองให้กบัพนกังานของบริษัทอีกด้วย 
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➢ การปฏิบัติงานมาตรฐาน มยส. หรือ โรงงานสีขาว   

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ (มยส.) เพ่ือรักษาการได้รับรองมาตรฐานดงักล่าว บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับมาตรฐานนี ้ได้แก่ การตรวจ

สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานเข้าใหม ่และการสุม่ตรวจประจ าปี การจดับอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด และการเดินรณรงค์เก่ียวกับ

เร่ืองยาเสพติดในซอยพรพฒันา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

➢ การส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน 

บริษัทได้มีการสง่เสริมการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพของพนกังาน โดยจดัให้มีการเลน่ฟตุซอลในชว่งเวลาหลงัพกัรับประทานอาหาร

กลางวนั รวมถึงการสง่นกักีฬาฟตุซอลของบริษัท เข้าแข่งขนักบับริษัทอ่ืนๆ ในจงัหวดัสมทุรปราการ และการจดักีฬาสีเป็นประจ าทกุปี 

 

 

 

 

 

➢ การได้รับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2  

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 2 มาตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งจะหมดอายใุนปี 

2561 ดงันัน้บริษัทจึงท าได้การสมคัรขอการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 2 อีกครัง้ ซึ่งได้รับการ

รับรองมาแล้ว (เลขที่ใบรับรอง 2-6739/2561 ) และในอนาคตบริษัทมีแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่การรับรอง

มาตรฐานอตุสาหกรรมสีเขียวในระดบัที่สงูขึน้ตอ่ไป 

 

➢ การจัดซือ้สีเขียว 

บริษัทได้มีการจดัซือ้วตัถดุบิที่มาใช้ในการผลิตกบัผู้ที่จดัหาที่มีการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยกตวัอยา่ง เชน่ บางกอกแปซิฟิกสตีล จ ากดั ซึง่ได้รับการรับรอง  ISO 14001 เป็นต้น 
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➢ การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ 

เม่ือมีพนักงานเข้ามาท างานใหม่ บริษัทได้จดัให้มีการอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และความปลอดภยัให้กับพนักงานใหม่

ก่อนที่จะเร่ิมท างานโดย จป. วิชาชีพ และในชว่งต้นปีของทกุปี จะมีการอบรมทบทวนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และความปลอดภยัให้กับ

พนกังานทัว่ไป เพื่อให้พนักงานทกุคนตระหนกัถึงความเสี่ยงและท างานด้วยความปลอดภยั และยงัได้จดัท าเป็นวิดีโอการสอนแบบ animation 

เพ่ือชว่ยกระตุ้นให้พนกังานมีความสนใจและเข้าใจในการอบรมมากขึน้ 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

 
 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การต่อต้านการทจุริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท 
เล็งเห็นความส าคญัของการต่อต้านการทจุริต โดยเนือ้หาทัว่ไปได้บรรจไุว้ในนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะ
ต่อต้านการทุจริตทกุรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทกุคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการทจุริต ภายใต้นโยบายเดียวกัน ซึ่งผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อต้านการทจุริตและต้องถือปฏิบตัิ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
ดงันี ้

 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระท าการอันใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการทุจริตคอ ร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  
เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไมว่่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ที่เป็น
ตวัเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเคร่งครัด 

 
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด โดยจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม ดงันี ้

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ทัง้โดยตรง หรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ไมรั่บทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่

ของตน ทัง้นีก้่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยสิ่งของ หรือของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่การงานควรมีราคาไมม่ากและเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวญั หรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจงูใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้ รับ 
ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืนทัง้นีก้ารให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ  ต้องมี
มลูคา่ไมม่ากจนเกินปกติวิสยั 
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1.3 ไมเ่ป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษที่ไมค่วรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ     ละเว้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
และข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

2. ในการจดัซือ้จดัจ้างต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสญัญาทางธุรกิจสามารถ

กระท าได้ แตต้่องใช้จา่ยอยา่งสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 
4. ในการบริจาคเพ่ือการกศุล ต้องปฏิบตัิดงันี ้

4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพ่ือบริจาคการกศุล ต้องกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาคเพื่อการกศุล 
ต้องเป็น มลูนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  
ที่มีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้  และ ด าเนินการผ่านขัน้ตอน ตามระเบียบของบริษัท 

4.2 การบริจาคเพื่อการกศุล ในนามสว่นตวัพึงกระท าได้ แตต้่องไม่เก่ียวข้อง หรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้ว่าเป็นการกระท าที่
ทจุริต เพ่ือหวงัผลประโยชน์ใด 

5. ในการให้เงินสนบัสนนุ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านัน้โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป  
ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบวุตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมี
หลกัฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 

6. ไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อด าเนินการดังกล่าว ทัง้นี ้
บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด  ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ที่มีผลเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม ต้อง
ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการ หรือเลขานกุารบริษัท ทราบทนัที หรือแจ้งผ่าน
ชอ่งทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้ ใต้บังคบับญัชา เก่ียวกับการต่อต้านการทจุริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทจุริตฉบบันี ้
รวมถึงเป็นแบบอยา่งที่ดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
เร่ืองที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

1. พบเห็นการกระท าที่ทจุริตที่เก่ียวข้องกบัองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ พบเห็นบคุคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน    

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2. พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัท หรือมีผลตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท จนท าให้สงสยั 

ได้วา่อาจจะเป็นชอ่งทางในการทจุริต 

3. พบเห็นการกระท าที่ท าให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบตอ่ชื่อเสียงของบริษัท 

4. พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  
 

✓  บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและ 
ผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั  

✓  ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน   
พยาน และบคุคลทีใ่ห้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไมช่อบธรรม อนัเกิดมา
จากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมลู  

✓  ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏบิตัิหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้
ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแกบ่คุคลอ่ืนที่ไมมี่หน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ : sawai@ziga.co.th 
กรรมการผู้จดัการ : valarlak@ziga.co.th 

 

 
โทรศพัท์ : 02-816-9315-6 ตอ่ 212 (เลขานกุารบริษัท) 

 

 
กลอ่งรับเบาะแส (ตัง้อยูท่ี่ห้องประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 1) 
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1 

2 

3 

4 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรปุและรายงานขอ้รอ้งเรยีน 

ผลการด าเนินงานปี 2561 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการกระท าทีผิ่ดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถกูละเมิดสิทธิ 

รายงานทางการเงินไมถ่กูต้อง การทจุริตและคอร์รัปชัน่ หรือระบบควบคมุภายในที่บกพร่องมายงัชอ่งทางดงักลา่ว  

เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้กลัน่กรอง สืบสวนข้อเท็จจริง 

 

ระหวา่งการสบืสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท  และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะ 

ให้ผู้แจ้งเบาะแส 

 ห รื อ ร้ อ ง เ รี ย น 
ได้ทราบ 

 หากการสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานที่มี มีเหตอุนัควรเชื่อได้วา่ผู้ที ่
ถกูกลา่วหาได้กระท าการทจุริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกลา่วหา และ
ให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นวา่

ตนเองไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัทจุริตตามที่ได้ถกูกลา่วหา 
 

หากผู้ถกูกลา่วหาได้กระท าการทจุริตจริง การทจุริตนัน้ถือวา่เป็นการกระท าผิดนโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ และหากการกระท าทจุริตนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิด

อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

 ห รื อ ร้ อ ง เ รี ย น 
ได้ทราบ 
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       ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 

 

ภาพจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งได้เป็น 3 ขัน้คือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ต้น ขัน้กลางและขัน้ปลาย  โดยสินค้าของบริษัทอยู่ใน

อตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย  

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย  
เป็นขัน้ตอนการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากอตุสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การหล่อ 

หรือการตีขึน้รูป โดยผลิตภณัฑ์ที่ได้จากขัน้ตอนนีจ้ะน าไปใช้เป็นวตัถดุิบให้แก่อตุสาหกรรมเหล็กตอ่เน่ืองตา่งๆ   
อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยสว่นใหญ่ อยูใ่นอตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย รวมทัง้ธุรกิจของบริษัท ซึง่ผลิตภณัฑ์เหล็กจากขัน้ตอนนี ้

สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
• อตุสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพื่อใช้ใน

อตุสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด 
• อตุสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ 

1) ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Sheet) เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์ ท่อเหล็กกล้า และ
ชิน้สว่นยานยนต์  เป็นต้น    

2) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Sheet) เป็นวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจ านวนมาก เช่น ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เฟอร์นิเจอร์โลหะ เป็นต้น   

3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมเหล็กตอ่เน่ืองตา่งๆ  เชน่ ยานยนต์ กระป๋อง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง 
เป็นต้น  ในประเทศไทยอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี 
(Galvanized iron sheet) 
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แนวโน้มอตุสาหกรรม 

 

การที่สหรัฐฯประกาศเรียกเก็บภาษีศลุกากรกับเหล็กที่น าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ในอตัรา 25% เม่ือเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่าน

มา เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงไทยที่ส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ เร่งเจรจาต่อรองทาง

การค้าในกรณีนีก้ับทางสหรัฐฯ เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศตน ทัง้นี ้ณ เดือนพฤษภาคม 2561 สหรัฐฯ

ประกาศยกเว้นการบงัคบัใช้มาตรการฯดงักล่าวอย่างถาวร ให้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นพนัธมิตรทางการค้า 

สว่นไทยได้รับการผ่อนปรนมาตรการฯข้างต้น ทกุรอบที่ด าเนินการสง่ออก ปัจจบุนัก าลงัเจรจาเพื่อขอปลดล็อคแก่ทกุรายการสินค้า  

 
Global Steel Production and Consumption Trend 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : World Steel Association and Krungsri Research 

 

อย่างไรก็ดี ในมุมของทิศทางความต้องการใช้เหล็กในตลาดโลกในช่วงปี 2561-2563 คาดว่าจะได้อานิสงค์จากการขยายการ

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และการฟืน้ตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรมการผลิตในหลายประเทศทัว่โลกซึ่งจะท าให้อตุสาหกรรม

การผลิตเหล็กทัว่โลกปรับตวัดีขึน้ แม้จะมีปัจจยัเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าและการลงทนุของประเทศมหาอ านาจอยา่งเช่น 

สหรัฐฯและจีน  

ส าหรับทิศทางอตุสาหกรรมเหล็กของไทยในช่วงปี 2561-2563 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางตรงค่อนข้างน้อยจากกรณีที่สหรัฐฯ

เรียกเก็บภาษีน าเข้าเหล็กในอตัราที่เพิ่มขึน้ เน่ืองจากมลูค่าการส่งออกของเหล็กไทยไปยงัสหรัฐฯในช่วงปี 2555-2560 มีสดัส่วนน้อย คิดเป็น 

0.2% ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมดของไทย (แม้วา่มลูค่าการสง่ออกเหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์เหล็กจากไทยไปยงัสหรัฐฯในปี 2560 เพ่ิมขึน้ใน

อตัราก้าวกระโดดถึง 44.9% YoY อยู่ที่ 846.1 ล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ (กรมศลุกากร) แต่เป็นผลชัว่คราว เน่ืองจากผู้ประกอบการเหล็กไทยเร่ง

สง่ออกก่อนที่สหรัฐฯจะเข้มงวดด้านขัน้ตอนน าเข้าสินค้า) ประกอบกับผลจากการประชมุกรอบความตกลงการค้าและการลงทนุไทย-สหรัฐฯ  

ณ เดือนเมษายน 2561 ได้ข้อสรุปว่าเหล็กไทยจะได้รับการยกเว้นมาตรการเพิ่มภาษีฯ ข้างต้น (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์) อย่างไรก็ดี 

นโยบายการเพิ่มอัตราภาษีน าเข้าเหล็กของสหรัฐฯอาจมีผลกระทบทางอ้อมแก่อุตสาหกรรมเหล็กของไทย กดดันให้เกิดอุปทานส่วนเกิน  

ในตลาดโลกเพ่ิมขึน้  

 

 

80



 

รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

  

Thailand’s steel Apparent Use Trend 

 

 2017 2018F 2019F 2020F 

(million tonnes) 16.6 17.0-17.4 18.0-18.5 19.3-19.9 

Growth (% YoY) -13.7 2-5 5-8 6-9 

 

ท่ีมา : ISIT, forecast by Krungsri Research 

 
 แม้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กของไทยจะเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน แต่คาดว่าความต้องการใช้เหล็กจะมีปริมาณ 17.0-
17.4 ล้านตัน ในปี 2561 กลับมาขยายตัว 2-5% YoY และในปี 2562 และ 2563 จะเติบโต 5-8%  และ 6-9% YoY ตามล าดับ 
เน่ืองจากงานก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ ได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานใน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเน่ืองมีแนวโน้มขยายตัวดีขึน้  

 

ภาวะการแข่งขัน 

ในปี 2561 ปริมาณการจ าหน่ายท่อเหล็กทัง้ประเทศประมาณ 441,862  ตัน โดยปริมาณการผลิตท่อเหล็กทัง้ประเทศประมาณ 
904,800  ตัน ส่วนยอดผลิตของบริษัทประมาณ 28,469 ตนั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.15 ปริมาณการผลิตท่อเหล็กทัง้ประเทศนัน้
ประกอบด้วยทอ่หลายประเภท โดยสว่นใหญ่เป็นทอ่เหล็กด า ทัง้นีจ้ากข้อมลูของศนูย์วิจยัเชิงลึกอตุสาหกรรมเหล็กไทย พบวา่ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจทอ่เหล็กมีจ านวนประมาณ 58 ราย ส าหรับผู้ประกอบการที่มีการจ าหน่ายทอ่เหล็กชบุสงักะสีมีจ านวน 14 ราย แตไ่มมี่บริษัทใดที่จ าหน่าย
สินค้าหลกัเป็นทอ่เหล็กแบบ Pre-zinc ซึง่ท าการตลาดตราสินค้าให้เป็นที่รู้จกัเชน่เดียวกบับริษัท  

อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากทอ่เหล็ก pre-zinc มีสินค้าทดแทนเป็นทอ่ด าทาสีกนัสนิม หากระดบัราคาในตลาดดงักลา่วไมป่รับราคาขึน้ตาม
ราคาตลาดเหล็กโลก บริษัทมีนโยบายรักษาสว่นแบง่การตลาด และเพ่ิมปริมาณการขายเพ่ือขยายตลาดผู้ ใช้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่อตัราก าไร
ในระยะสัน้ แตจ่ะสามารถขยายตลาดและสง่ผลดีในระยะยาว                                          
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

 

 

 

 

 
การสร้างตราสินค้า 
 

เพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของบริษัทกบัสินค้าของคู่แข่ง บริษัทจึงมีการสร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภคจดจ า โดยบริษัทมิได้
มุ่งเน้นการโฆษณาสินค้าแต่มุ่งเน้นที่การสร้างสินค้าที่มีความแตกต่างและรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสม ่าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลกัษณ์ของสินค้าไว้อย่างชดัเจนวา่เป็นสินค้าทดแทนส าหรับการใช้งานโครงสร้างทัว่ไปด้วยสโลแกน “ทอ่เหล็กซิก้า ทางเลือกใหม่ของชา่ง
มืออาชีพ”  สว่นทอ่ร้อยสายไฟย่ีห้อไดวา่ บริษัทมุง่เน้นด้านความปลอดภยัด้วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภยัเลือกใช้ไดวา่”  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการสร้างเว็บไซต์ คือ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท  
อีกด้วย 
 
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ 
 

บริษัทมุ่งเน้นให้ความส าคญักับคณุภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงมีการควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการตัง้แต่การเลือก
วตัถดุิบจากผู้ผลิตที่มีคณุภาพ ควบคมุการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคมุคณุภาพซึ่งตรวจสอบคณุภาพของสินค้าทัง้
ระหวา่งกระบวนการผลิตและเม่ือผลิตเสร็จ โดยสินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานตา่งๆดงันี ้
 
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสินค้า หน่วยงานที่รับรอง/ทดสอบ 
มอก.770 – 2533 ทอ่เหล็กกล้าเคลือบสงักะสสี าหรับใช้ร้อยสายไฟฟา้  

(ทอ่ DAIWA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 276 - 2532 ทอ่เหล็กกล้า ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 277 - 2532 ทอ่เหล็กกล้าอาบสงักะส ี ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 1228 - 2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้รูปเย็น ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 107 - 2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 
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มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็นมาตรฐานขององค์กรอิสระที่จัดท ามาตรฐานและรับรองความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์ มาตรฐานนีไ้ด้รับการยอมรับในระดบัสากลจงึท าให้ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับรองได้รับการเช่ือถือทัง้ในและตา่งประเทศซึง่ในประเทศไทยมี
ผู้ผลิตทอ่เหล็กร้อยสายไฟเพียงไมก่ี่รายที่ได้รับมาตรฐานนี ้ 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 จาก AJA ซึ่งรับรองระบบงาน “เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณอาบสังกะสี, ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีส าหรับใช้ร้อยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน  
(ทัง้แบบแผ่นและม้วน) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อให้มีระบบการท างานที่มีคุณภาพ อันจะท าให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้อย่าง
ตอ่เน่ือง การให้ความส าคญักบัการควบคมุคณุภาพเชน่นี ้ท าให้ลกูค้าสามารถมัน่ใจได้วา่จะได้รับสินค้าที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

บริษัทให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาดัง่เห็นได้จากวิสยัทศัน์ของบริษัทที่วา่ “เพ่ิมมลูคา่ธุรกิจด้วยนวตักรรม” ภายใต้แนวคิด
ที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการท างานจะต้องบรรลถุึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้วยเชื่อว่านวตักรรมสามารถ
สง่เสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยัง่ยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business development เพ่ือศึกษาตลาดหาชอ่งทางท าธุรกิจใหมห่รือชอ่งทางการ
ขายใหม่ๆ  แล้วจงึน าผลการศกึษานัน้มาพฒันาสินค้าภายในบริษัทเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด  

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นได้ตัง้แต่การทดลองผลิตท่อโครงสร้าง ด้วยวัตถุดิบที่เป็นเหล็กชบุสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
น าไปใช้ทดแทนทอ่เหล็กด าชบุสงักะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกบัการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการพฒันา
สินค้าใหมด้่วยการตอ่ยอดสินค้าของบริษัทให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ เชน่ การสร้างร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์  เป็นต้น  

 
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 
 บริษัทประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเหล็กมานานกวา่ 18 ปี จึงมีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของลกูค้าเป็นอย่างดี  ลกูค้า
หลกัของบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่น าสินค้าไปจ าหน่ายตอ่ไปยงัร้านค้าปลีกหรือผู้ ใช้งาน ดงันัน้การร่วมมือกันจะได้รับประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริษัทได้รับข้อมลูความต้องการของผู้ ใช้งานเพื่อน ามาพัฒนาสินค้า ส่วนทางลกูค้าจะได้รับสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้ ใช้งาน 
ลกูค้าจึงสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ การร่วมมือเช่นนีท้ าให้บริษัทและลกูค้าสามารถโตร่วมกันได้อย่างยัง่ยืน บริษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกค้า
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั  
 นอกจากนี ้บริษัทยงัเน้นการบริการที่ดีเพื่อให้ลกูค้าพงึพอใจ โดยการแจ้งสินค้าที่สามารถจดัสง่ได้อยา่งถกูต้องเพื่อให้ลกูค้าสามารถ
วางแผนการน าไปจ าหน่ายตอ่ได้ มีการให้ข้อมลูสินค้าที่ถกูต้อง มีการให้ความรู้เร่ืองการใช้งานของสินค้าชนิดต่างๆ เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท บริษัทจึงไม่เน้นการจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้ ใช้งานโดยตรงเพื่อเป็นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกค้าของ
บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัรักษาคณุภาพของสินค้าเสมอ มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา และสง่สินค้าตามเวลาที่ได้แจ้งกับลกูค้า
ไว้ ท าให้ลกูค้ามีความเชื่อมัน่ในการท าธุรกิจกบับริษัท 
 
การมีระบบจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 

ความต้องการของลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตัวแทนจ าหน่ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทมีการ
จ าหน่ายสินค้าต่อทัว่ประเทศ แต่ละพืน้ที่อาจมีความต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันดงันัน้ความต้องการสินค้าจึงมีความหลากหลาย บริษัทจึง
ต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตัง้แต่การสัง่วตัถดุิบไปจนถึงการผลิตสินค้า บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain management) ด้วยระบบ ERP โดยบริษัทจะรวบรวมข้อมลูความต้องการสินค้าของลกูค้าแล้วน ามาเข้าระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงข้อมลูที่จ าเป็นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้  เป็นต้น เพื่ อให้
ผู้บริหารสามารถวางแผนการผลิตและสัง่วตัถดุิบเพ่ือท าการผลิต ท าให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วและ
ลดการเกิดวตัถดุิบหรือสินค้าส าเร็จรูปคงค้างอีกด้วย 
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842.87

787.19

747.99 73.2

95.05

90.08

 

       โครงสรา้งรายได้ 

 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบง่ตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหต:ุ รายได้จากการขายอ่ืน เชน่ ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดลูาร์ เป็นต้น 

 

 2559 2560 2561 

เหล็กโครงสร้าง ZIGA 842.87 787.19 747.99 
ทอ่เหล็กร้อยสายไฟ DAIWA 73.2 95.05 90.08 
รายได้จากการขายอ่ืน 3.71 0 3.07 

หน่วย : ล้านบาท 

3.71

3.07

    

เหล็กโครงสร้าง ZIGA ท่อเหล็กร้อยสายไฟ DAIWA รายได้จากการขายอื่น 
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      ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของฝา่ยจดัการ 

 

ผลการด าเนนิงานประจ าป ี2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของ บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

อตัราเปลีย่นแปลง

2561 2560 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

รายได้จากการขาย 841.1                       882.2                       -4.7%

รายได้อ่ืน 29.9                         27.7                         7.9%

ต้นทนุขาย - 747.8 - 679.6 10.0%

ค่าใช้จา่ยในการขาย - 20.1 - 15.9 26.3%

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร - 44.0 - 45.0 -2.2%

ต้นทนุทางการเงิน - 7.9 - 11.4 -30.3%

ก าไรสทุธิส าหรับปี 42.6                         131.7                       -67.7%

อตัราก าไรสทุธิ 4.9% 14.5%

EBITDA (ล้านบาท) 83.9                         209.3                       -59.9%

EBITDA (%) 9.6% 23.0%

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.08                         0.28                         

หมายเหตุ : EBITDA  หมายถงึ ก าไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ผลการด าเนินงาน :
หน่วย : ล้านบาท

 

 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 871.0 ล้านบาท และ 910.0 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 38.9 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงของรายได้รวมร้อยละ 4.3  โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 841.1 ล้านบาท และ 882.2 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 
41.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงของรายได้จากการขายร้อยละ 4.7 โดยลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลงจากความผันผวนของ
สภาพเศรษฐกิจท าให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศลดลง และข้อจ ากัดของพืน้ที่คงคลงัท าให้เสียจงัหวะในการขายจากการเติมสินค้าคง
คลงัได้ไม่ทนัเวลา อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารจดัการติดตามความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของมลูคา่เงินตราตา่งประเทศ 
ท าให้บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งได้แสดงรวมไว้ในรายได้อ่ืน โดยในปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯมีรายได้อ่ืน 
เท่ากับ 29.9 ล้านบาท และ 27.7 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 2.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้อ่ืน 
ร้อยละ 7.9 
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บริษัทมีก าไรสทุธิ ในปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวน 42.6 ล้านบาท และ 131.7 ล้านบาทตามล าดบั โดยอตัราก าไรสทุธิของบริษัทคิด

เป็นร้อยละ 4.9 และร้อยละ 14.5 ของรายได้รวมในปี 2561 และปี 2560 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปีก่อนบริษัทมีก าไร
สทุธิลดลง 89.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงของก าไรสทุธิร้อยละ 67.7 เน่ืองจากบริษัทมีก าไรขัน้ต้นลดลง จากการที่บริษัทมีต้นทุน
เหล็กม้วนที่มีราคาสงูขึน้จากปีก่อน โดยบริษัฯมี EBITDA ในปี 2561 และปี 2560 เป็นจ านวน 83.9 ล้านบาท และ 209.3 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,195.3 ล้านบาท และ 1,282.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียน ประมาณร้อยละ 55.7  ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนร้อยละ 44.3 ของ
สินทรัพย์รวม  
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 665.3         55.7           1,026.5       80.1           

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 530.0         44.3           255.5         19.9           

สนิทรัพย์รวม 1,195.3       100.0         1,282.0       100.0         

31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2561

 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน   
 

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 665.3 ล้านบาท และ 1,026.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 และปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7 
และร้อยละ 80.1 ต่อสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยบริษัทมีสินค้าคงเหลือ จ านวน 428.3 ล้านบาท และ 501.8 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 และ 
ปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 และร้อยละ 39.1 ตอ่สินทรัพย์รวม ตามล าดบัและรองลงมา คือ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 
117.7 ล้านบาท และ 393.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 และร้อยละ 30.7 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2561 และปี 2560 ตามล าดับ  
สินทรัพย์หมนุเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ านวน 276.3 ล้านบาท จากการจ่ายช าระค่าที่ดิน และ 
คา่ก่อสร้างโรงงานใหม ่
 
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม 530.1 ล้านบาท และ 255.5 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
44.3  และร้อยละ 19.9 ตามล าดบั บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ส าคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.2
และร้อยละ 15.7 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จาก ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวนสทุธิ 315.5 ล้านบาท จากการซือ้ทรัพย์สินเพ่ิม/
รับโอนจ านวน 338.8 ล้านบาท และเพ่ิมขึน้จากคา่เสื่อมราคาจ านวน 23.3 ล้านบาท   
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หนีส้นิ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทมีหนีส้ินรวมเทา่กบั 438.1 ล้านบาท และ 499.7 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561  บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียน ร้อยละ 95.3 ของหนีส้ินรวม และหนีส้ินไมห่มนุเวียนร้อยละ 4.7 ของหนีส้ินรวม  

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีส้นิหมุนเวยีน 417.7         95.3           460.9         92.2           

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 20.4           4.7             38.8           7.8             

หนีส้นิรวม 438.1         100.0         499.7         100.0         

31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2561

 
 
1. หนีสิ้นหมุนเวียน 
  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนรวม จ านวน 417.7 ล้านบาท และ 460.9 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 
95.3 และร้อยละ 92.2 ของหนีส้ินรวม หนีส้ินหมนุเวียนรวมที่ลดลงในปี 2561 มาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  

 

2. หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  
 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 20.4 ล้านบาท และ 38.8 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
4.7 และร้อยละ 7.8 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ่งบริษัทมีเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 10.5 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 2.4 และร้อยละ 4.9 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั โดยเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง ในปี 2561 นัน้มาจากการทยอยช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้  

 
          ณ สิน้ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 757.2 ล้านบาท และ 782.2 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 
25.0 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เป็นจ านวน 67.6 ล้านบาท และก าไรสทุธิของ ปี 2561 
เพ่ิมขึน้ 42.6 ล้านบาท 
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   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   ต่อรายงานทางการเงิน 

 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดี การก ากบัดแูลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี มีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ 

งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง

สม ่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถึงจดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลต่อ

ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดแูลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทจุริตหรือมีการด าเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เก่ียว

โยงกันซึง่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถให้ความมัน่ใจ

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

 

 

 

 

 

(นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ)   (นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ) 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                  กรรมการผู้จดัการ 
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       รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการอิสระผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายพลรชฏ เปียถนอม และ 

นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร  โชติยะปุตตะ 

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชีและการเงิน   

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ได้มีการหารือและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกบัฝ่ายจดัการและผู้ตรวจสอบภายใน และประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพ่ือปรึกษาหารือ

อยา่งอิสระในสาระส าคญัของการจดัท างบการเงินและแผนการสอบบญัชีประจ าปี  โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้ดงันี ้   

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส าคญั และการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รับค าชีแ้จงจากผู้ สอบบัญชี ฝ่ายจดัการ และ

ผู้ตรวจสอบภายในจนเป็นที่พอใจวา่การจดัท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างถกูต้องเพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ ใช้ข้อมลูในการ

ตดัสินใจลงทนุ จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดงักล่าวที่ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไข    

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคมุภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆที่เก่ียวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคมุป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ โดยมีส านัก

ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยได้พิจารณาในเร่ืองการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดแูลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ

เงิน รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการควบคมุภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้จากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ

บญัชี 
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3.   การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานที่อนุมัติไว้  พิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

4.   การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภบิาลเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

5.   การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 

2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี ความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท างาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้

เสนอแตต่ัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561  

6.   สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ผลการสอบทานพบวา่บริษัทได้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้

ถือหุ้นโดยรวม  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ตามเวลาที่ก าหนด  

7.   สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความ รู้

ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถกูต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสม และ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งครบถ้วน 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

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

งบการเงิน 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ� นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ

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

งบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื�อง การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเรื�องนี�

มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องนี�
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เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลอื

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.6 ประมาณการ

ทางบัญชีที�สําคัญและข้อสมมติฐาน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 11 สินคา้คงเหลือ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ

คงค้างจํานวน 428.68 ล้านบาท ก่อนหักค่าเผื�อสินค้า

ลา้สมยัและค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลงที� เกี�ยวขอ้ง ถือเป็น

ร้อยละ 35.83 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือของ

บริษัทได้แก่ เหล็ก โดยเหล็กเป็นสินค้าประเภทโภค

ภณัฑซึ์�งขึ�นอยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาด 

บริษทัใชว้ิธีการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือดว้ยวิธีราคาทุน

หรือมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

โดยผู ้บ ริหารจัดทํารายงานการคํานวณมูลค่าสุท ธิ

ที�จะไดรั้บ ซึ�งอา้งอิงจากราคาขายสินคา้คงเหลือ ณ สิ�นปี 

และประเมินความเพียงพอของค่าเผื�อการลดลงของ

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บทุก ๆ สิ�นปี

ขา้พเจ้าเห็นว่าเรื� องนี� เป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

เนื� องจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีสาระสําคัญต่อ

งบการเงิน และ ราคาที�คาดว่าจะขายได้ที�ทางบริษัท

ใชใ้นการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�

จะได้รับอ้างอิงจากราคาตลาดซึ� งมีความผนัผวนของ

ราคาตามแรงอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ

ค่อนข้างสูง นอกจากนี� ยงัต้องอาศัยการประมาณการ

ตน้ทุนในการผลิตต่อให้แลว้เสร็จและค่าใชจ่้ายในการ

ขายสินคา้ ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งในการคาํนวณมูลค่าสุทธิที�

คาดวา่จะขายได้

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ประเมินและทาํความเขา้ใจนโยบายการบัญชีของบริษทั

เกี�ยวกบัการประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้

คงเหลือและความสมํ�าเสมอในการประมาณการโดยการ

สอบถามผูบ้ริหารที�รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงสอบทาน

ความถูกต้องและความสมํ� าเสมอของวิธีการจัดทํา

ประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บดงักล่าว

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในของระบบ

การจัดซื� อ รวมไปถึงขั�นตอนการขอสั�งซื� อ การสั�งซื� อ 

การรับของ การจ่ายเงินและการบนัทึกบญัชี เพื�อสะทอ้น

ให้เห็นว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือมีความถูกต้องและ

สุ่มเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม

ที�บริษทัออกแบบไว้

• ทดสอบความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วยและทาํการ

เปรียบเทียบราคาทุนต่อหน่วยกับราคาขายต่อหน่วย

โดยอ้างอิงจากใบแจ้งหนี� สําหรับการขาย ณ วนัสิ�นปี 

รวมถึงทดสอบมูลค่าสุทธิที�จะได้รับกับราคาขายสินคา้

หักค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็นในการขายโดยสุ่มเลือกตัวอย่าง

ทดสอบกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

จากการปฏิบติังานขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ประมาณการในการตั�ง

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของผูบ้ริหารมีความ

เพียงพอและสมเหตุสมผล 
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ข้อมูลอื�น 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าที� เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ 

ที�มีสาระสําคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูล 

ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงิน 

กรรมการมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาวา่จาํเป็น เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูล

ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�อง

ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่

กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

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

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัที� มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ

เมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและ

สงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที� เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั� งใจละเวน้การแสดงข้อมูล 

การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐาน 

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

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าได้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้ 

จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่
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ขา้พเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ ที�สําคัญซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็น

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

ที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ 

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

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

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

ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ไพบูล ตนักูล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4298

กรุงเทพมหานคร 

15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 117,695,902 393,946,996

เงินลงทุนระยะสั�น 9 - 42,502,139

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 10 105,455,103 81,527,828

สินคา้คงเหลือ 11 428,308,711 501,757,257

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13,795,119 6,715,327

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 665,254,835 1,026,449,547

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 516,309,025 200,842,308

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 5,525,221 5,478,752

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 5,217,857 5,872,286

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 15 3,033,746 43,340,305

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 530,085,849 255,533,651

รวมสินทรัพย์ 1,195,340,684 1,281,983,198

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท 17 253,008,958 217,771,110

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 16 138,764,354 209,886,120

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 13,805,045 18,925,826

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 17 5,897,094 13,070,605

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,971,413 -

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 4,287,863 1,291,104

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 417,734,727 460,944,765

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 17 10,512,358 24,335,612

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 4,583,330 10,480,424

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 4,603,379 3,700,963

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 692,792 271,802

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 20,391,859 38,788,801

รวมหนี�สิน 438,126,586 499,733,566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 520,000,000 หุน้ 

   มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 19 260,000,000 260,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 520,000,000 หุน้ 

   มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 19 260,000,000 260,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัที�ชาํระแลว้ 19 415,236,625 415,236,625

ส่วนตํ�าจากการรวมธุรกิจ

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 23,794,000 21,104,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59,241,278 86,966,812

รวมส่วนของเจ้าของ 757,214,098 782,249,632

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 1,195,340,684 1,281,983,198

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 7 841,144,191 882,234,966

ตน้ทุนขาย (747,848,018) (679,620,766)

กาํไรขั�นต้น 93,296,173 202,614,200

รายไดอื้�น 23 29,873,751 27,715,353

ค่าใชจ่้ายในการขาย (20,074,367) (15,888,755)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (43,962,708) (44,953,553)

ตน้ทุนทางการเงิน 24 (7,923,140) (11,373,975)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 51,209,709 158,113,270

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (8,645,243) (26,437,582)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 42,564,466 131,675,688

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 42,564,466 131,675,688

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 27 0.08 0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่วนตํ�าจากการ

ทุนที�ออกจําหน่าย ส่วนเกนิ รวมธุรกจิภายใต้ จัดสรรแล้ว- รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดยีวกนั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 220,000,000 - (1,057,805) 11,680,000 84,719,124 315,341,319

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การออกหุน้ 19 40,000,000 415,236,625 - - - 455,236,625

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - - 9,424,000 (9,424,000) -

เงินปันผล 20 - - - - (120,004,000) (120,004,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 131,675,688 131,675,688

ยอดคงเหลือ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 260,000,000 415,236,625 (1,057,805) 21,104,000 86,966,812 782,249,632

ยอดคงเหลือ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 260,000,000 415,236,625 (1,057,805) 21,104,000 86,966,812 782,249,632

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - - 2,690,000 (2,690,000) -

เงินปันผล 20 - - - - (67,600,000) (67,600,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 42,564,466 42,564,466

ยอดคงเหลือ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 260,000,000 415,236,625 (1,057,805) 23,794,000 59,241,278 757,214,098

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 51,209,709 158,113,270

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 12 23,283,954 38,610,879

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,473,485 1,192,893

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 23 - (1,404,541)

หนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 10 (55,000) (249,000)

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) 337,985 (261,613)

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (1,863,559) (1,060,325)

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั�น (187,814) (401,589)

รับรู้กาํไรรอตดับญัชีจากการขายและเช่ากลบัคืน (120,801) (126,142)

ดอกเบี�ยรับ 23 (815,321) (679,530)

ดอกเบี�ยจ่าย 24 7,923,140 11,373,975

81,185,778 205,108,277

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (23,727,456) (8,796,354)

-  สินคา้คงเหลือ 69,582,162 (284,932,162)

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (7,079,792) (2,813,872)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 40,306,559 (40,217,439)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (71,872,516) 197,033,629

- หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 2,996,759 (74,189)

- หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 541,791 -

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 902,416 939,612

เงินสดจากการดาํเนินงาน 92,835,701 66,247,502

ดอกเบี�ยจ่าย (7,923,140) (11,261,971)

ดอกเบี�ยรับ 815,321 679,530

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย (6,019,401) (75,875,223)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 79,708,481 (20,210,162)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
11

102



บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะสั�น - (132,000,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น 42,689,953 90,000,000

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,850,671) (1,715,661)

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (335,419,179) (27,020,894)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,420,560

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (294,579,897) (69,315,995)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีทเพิ�มขึ�น 38,248,850 68,766,598

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 17 (18,944,035) (24,758,712)

จ่ายคืนเงินตน้สัญญาเช่าการเงิน 17 (13,070,605) (5,312,452)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 19 - 40,000,000

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 - 415,236,625

เงินสดจ่ายเงินปันผล 20 (67,600,000) (120,004,000)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (61,365,790) 373,928,059

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ (276,237,206) 284,401,902

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัตน้ปี 393,946,996 109,540,429

(ขาดทุน)กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด (13,888) 4,665

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัสิ�นปี 117,695,902 393,946,996

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ซื�ออุปกรณ์ (รวมอยูใ่นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น) 270,092 466,999

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (รวมอยูใ่นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น) 74,900 260,798

การโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 144,819 -

การโอนจากสินคา้คงเหลือ

ไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,528,399 351,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
12
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

13

1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ซิกา้ อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ�งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทย และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�

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

10290

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและคา้ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและท่อเหล็กโครงสร้างสาํหรับธุรกิจการก่อสร้าง

และอสงัหาริมทรัพย์

งบการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน บริษทัมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ

ทางบญัชีที�สาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี

ของกิจการไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซอ้น หรือเกี�ยวกบั

ขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 5

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื� อความ

ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

14

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที� เริ� มต้นในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที� มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและ

เกี�ยวขอ้งกบักิจการ

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

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

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

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

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื�องวิธีการบัญชีสําหรับ 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษี

ของสินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�

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

ระยะเวลารายงาน จะถือวา่มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์

จากสินทรัพยใ์นมูลค่าที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกัดเกี�ยวกับแหล่งที�มาของกําไรทางภาษี ที�สามารถใช้

ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใชห้กัภาษีที�เกิดจากการกลบัรายการ

ของผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผย

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที� ถูก

จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5

(ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นจะไม่มี

ผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกิจการ ยกเวน้เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล 

105



บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

15

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

2.2.2.1 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�

ทํากับลูกค้า ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มต้นในหรือหลังวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิจการไม่ได้นํามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน

วนับงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกับลูกคา้ ใช้แทน

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31

(ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี�อา้งอิงหลกัการวา่ รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุม

ในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดน้ํามาใชแ้ทนแนวคิด

ของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�

1) ระบุสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้

2) ระบุแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสญัญา

3) กาํหนดราคาของรายการในสญัญา

4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระที�ตอ้งปฏิบติั และ

5) รับรู้รายไดข้ณะที�กิจการเสร็จสิ�นการปฏิบติัตามแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ)

2.2.2.1 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�

ทํากับลูกค้า ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มต้นในหรือหลังวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิจการไม่ได้นํามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน

วนับงัคบัใช้ (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่

• สินคา้หรือบริการที�แตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการ

ใหส่้วนลดหรือการใหส่้วนลดภายหลงั จากราคาตามสญัญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละ

องคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ

• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึ�นกวา่การรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากสิ�งตอบแทน

มีความผนัแปรดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียม

ที�กาํหนดจากผลการปฏิบัติงาน ค่าสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จาํนวนเงิน 

ขั�นตํ�าของสิ�งตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัที�

จะกลบัรายการ 

• จุดที�รับรู้รายไดอ้าจมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภทที�ในปัจจุบนัรับรู้ 

ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง ณ วนัสิ�นสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายุ

สญัญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม

• มีขอ้กาํหนดใหม่ที�เฉพาะเจาะจงสาํหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียม

เริ�มแรกที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้และสญัญาฝากขาย

• เนื�องจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพิ�มมากขึ�น

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงั

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั 

กับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที� เริ� มต้นใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�ประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ)

2.2.2.1 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�

ทํากับลูกค้า ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มต้นในหรือหลังวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิจการไม่ได้นํามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน

วนับงัคบัใช้ (ต่อ)

ผูบ้ริหารของกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใชเ้ป็น

ครั� งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิจการมีแผนที� จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�

มาถือปฏิบติัดว้ยวธีิการปรับปรุงยอ้นหลงัผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 และจะไม่มีการปรับปรุงงบการเงินปีเปรียบเทียบ 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนี�สามารถนาํมาใชก่้อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนี�สามารถนาํมาใชก่้อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐาน

การบญัชีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 101 เรื�อง หนี�สงสยัจะสูญและหนี� สูญ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 103 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ

ธนาคารและสถาบนัการเงินที�คลา้ยคลึงกนั

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 104 เรื�อง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี�

ที�มีปัญหา

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และ

ตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะ

ดา้นการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 107 เรื�อง การแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการ

เกี�ยวกบัการแสดงรายการเครื�องมือทางการเงินเป็นหนี� สินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบ

สินทรัพยท์างการเงินกบัหนี� สินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� ใชก้บัการจดัประเภท

เครื�องมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเครื�องมือทางการเงินเพื�อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 

หนี� สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบี� ย เงินปันผล ผลกาํไรและ

ขาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง และสถานการณ์ที�ทาํให้สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินตอ้ง

หกักลบกนั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ)

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มนี� สามารถนาํมาใชก่้อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  7 เรื� อง การเปิดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน 

กาํหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื�อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี�ยวกับความมี

นัยสําคญัของเครื� องมือทางการเงินที�มีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และ

ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากเครื�องมือทางการเงินที�กิจการเปิดรับระหวา่ง

รอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั� งแนวทางการบริหาร

ความเสี�ยงดงักล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภท

รายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน การคาํนวณ

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี�

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี�

แบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยขึ�นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ

กิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

ของสินทรัพยท์างการเงินนั�น

- การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

หนี� สินทางการเงินที�ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือ

กิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเขา้เงื�อนไขที�กาํหนด

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ)

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มนี� สามารถนาํมาใชก่้อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบัญชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ต่อสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงิน

ประเภทตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ลูกหนี�

ตามสัญญาเช่า และสินทรัพยที์�เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเชื�อและสัญญาคํ� าประกัน

ทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ�นก่อน กิจการตอ้งพิจารณา

การเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดับ ในแต่ละ

ระดับจะกําหนดวิธีการวดัค่าเผื�อการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบี� ยที� แท้จริง

ที�แตกต่างกันไป โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนี� การคา้หรือสินทรัพยที์� เกิดจากสัญญา

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหา

เงินที�มีนัยสําคญั และลูกหนี� ตามสัญญาเช่า จะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (simplified approach)

ในการพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่า

- การบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ� งเกิดจาก

กิจกรรมการบริหารความเสี�ยงของกิจการที�ใชเ้ครื�องมือทางการเงินในการจดัการฐานะ

เปิดที�เกิดขึ�นจากความเสี�ยงนั�นๆ ซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที� กิจการเลือกแสดงการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายใน

การแสดงถึงบริบทของเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความ

เสี�ยงเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบที�เกิดขึ�น

ผูบ้ริหารของกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงินฉบบัเหล่านี�มาใชเ้ป็นครั� งแรก
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลักที�บริษัทดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท  

ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน

ณ วนัที�เกิดรายการหรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�

เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

เมื�อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทั� งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั� นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

2.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

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

เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี� สิ�นหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักดว้ย

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

ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี� การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การค้า  

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

2.6 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้

คาํนวณโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

กบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือ

เงินที�ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ�งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ 

แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ย

ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่า

ของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

2.7 เงนิลงทุน

กิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็น 

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

4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภท

ที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

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

ในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน    

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

มีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด

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

เมื�ออตัราดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง  

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

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

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุน

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
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2.7 เงนิลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี�ย

ที�แทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

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

หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจาก

ค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่าย

เมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่าย

เงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี�หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน

ที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้

2.8 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั�งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�น

ต้นทุนที� เกิดขึ� นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ� ง

ตามความเหมาะสม เมื�อต้นทุนนั� นเกิดขึ� นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัท 

และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูก

ตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื�น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน

กาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

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

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี, 20 ปี, 30 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี, 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี
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2.8 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของ

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่

จะไดรั้บคืนทนัที  

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิ

ที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิ

ในกาํไรหรือขาดทุน

2.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ตน้ทุนที�ใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายที�เกิดจาก

การพฒันาที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง

ซึ�งบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�

• มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที� กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนํามาใช้

ประโยชน์หรือขายได้

• ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• กิจการมีความสามารถที�จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร

• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใช้

เพื�อทาํใหก้ารพฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได้

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

ในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีม

พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม

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

หนา้นี� รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธี เส้นตรง 

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

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

หรือสถานการณ์บ่งชี� วา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่า

ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุด

ที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะ

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.11 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็น

ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั� นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก

สิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ

สญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

เกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ�งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า 

หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�

ต่อหนี� สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

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

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่
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2.12 เงนิกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที� เกิดขึ� น 

เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง ผลต่างระหว่าง

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

งบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปได้

ที�จะใชว้งเงินกูบ้างส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี�ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มี

หลกัฐานที�มีความเป็นไปไดที้�จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั�งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้

สาํหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

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

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

(ก) ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที�กู้มาทั�วไปและที�กู้มาโดยเฉพาะที� เกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การ

ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น 

โดยสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขคือสินทรัพยที์�จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั�นให้อยู่

ในสภาพพร้อมที�จะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมที�จะขาย การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยต์อ้งสิ�นสุดลงเมื�อการดาํเนินการส่วนใหญ่ ที�จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขให้อยู่

ในสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขายไดเ้สร็จสิ�นลง 

รายไดจ้ากการลงทุนที�เกิดจากการนาํเงินกูย้ืมที�กูม้าโดยเฉพาะ ที�ยงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์

ที�เขา้เงื�อนไขไปลงทุนเป็นการชั�วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหักจากตน้ทุนการกูย้ืมที�สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุน

ของสินทรัพย ์ 

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น
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2.13 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้ง

แน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินงานอยูแ่ละ

เกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มี

สถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ�นอยู่กบัการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�

เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีรับรู้ตามวิธีหนี� สินเมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน และราคาตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน

อยา่งไรก็ตามกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือ

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

กาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย

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

รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีที� เกี�ยวข้องได้ใช้

ประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ

ที�จะนาํจาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการ

มีสิทธิตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบั

ภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั

หรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน

2.14.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กิจการมีทั� งโครงการ

สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

2.14.1.1 โครงการสมทบเงนิ 

สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษทั

ไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแม้

กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั� งหมดสําหรับการให้บริการจาก

พนักงานทั� งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ 

ซึ� งบริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กําหนดของ พระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อได้จ่าย

เงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ

2.14.1.2 ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่ใช่โครงการ

สมทบเงิน ซึ� งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอาย ุ

โดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน

หนี� สินสาํหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพนันี� คาํนวณ

โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต 

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน

ที�จะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนั

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที�เกิดขึ�นจากการ

ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ

ผูถื้อหุ้นผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบ

แสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

บริษทัรับรู้หนี� สินและค่าใชจ่้ายสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยบริษทัจะจ่ายเงินให้แก่พนกังาน

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

20,000 บาทต่อคน ซึ� งการให้ประโยชน์มีเงื�อนไขจากการให้บริการของพนกังานและระยะเวลาในการ

ให้บริการที�กําหนดไว ้ต้นทุนที�คาดว่าจะเกิดจากการให้ผลประโยชน์นี� จะบันทึกค้างจ่ายตลอด

ระยะเวลาการจา้งงาน โดยใชว้ิธีการทางบัญชีเดียวกบัที�ใช้ในโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที� เกิดขึ�นจากการปรับปรุง

หรือเปลี�ยนแปลงข้อสมมติฐานและรับรู้ในกาํไรขาดทุนในงวดที� เกิด ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดย

นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ

2.15 ประมาณการหนี�สิน 

ประมาณการหนี� สิน จะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้

อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า

จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ 

ประมาณการหนี� สินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต

ในกรณีที�มีภาระผกูพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ บริษทักาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพนัเหล่านั� น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั� งประเภท 

แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผูกพนับางรายการที�จดัอยู่ใน

ประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

บริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่าย

ชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของ

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

มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 ทุนเรือนหุ้น

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ� งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดง

ในส่วนของเจา้ของโดยนาํไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว

2.17 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติ

ของบริษัท รายได้จะแสดงด้วยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวม

รายการขายภายในบริษทัสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

2.18 การจ่ายเงนิปันผล

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชี

ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื�อไดรั้บการอนุมติั

จากคณะกรรมการ 

2.19 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

บริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที� เป็นเครื�องมือทางการเงินซึ� งประกอบด้วยสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

เครื�องมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรก 

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนับริษทัจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนด

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

ต่างประเทศซึ� งจะต้องจ่ายชาํระจาํนวนที� เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะได้รับจริงจากสินทรัพยห์รือ

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

เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที�ไดรั้บหรือจ่ายชาํระจริง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์จะนํามา

หกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงินและไม่รับรู้ในงบการเงิน
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2.20 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัที�

ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ

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

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

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

ดา้นการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเน้น

ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงาน

ทางการเงินของบริษทัให้เหลือนอ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้บริษทัจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น

การจดัการความเสี�ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินของบริษทัเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการ

บริษทั ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัจะชี�ประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนั

ทาํงานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษทั คณะกรรมการจดัการความเสี�ยงจะกาํหนด

หลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบาย

สําหรับความเสี�ยงที� เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี�ยง

อตัราดอกเบี� ย ความเสี�ยงการให้สินเชื�อ การใช้ตราสารทั� งที� เป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์

ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสี�ยง

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเนื�องจากบริษทัซื�อวตัถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ

สกุลดอลลาร์สหรัฐ ผูบ้ริหารของบริษัทเชื�อว่าความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั เนื�องจากบริษทัได้ใช้สัญญา

อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

122



บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

32

3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาว

ตามที�ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเกิดจากการที�อตัราดอกเบี� ยเปลี�ยนแปลงไปซึ� งก่อให้เกิดผล

เสียหายต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทไม่มีสินทรัพย์

ที�มีดอกเบี� ยที�เป็นสาระสาํคญั บริษทัอาจเกิดผลขาดทุนจากอตัราดอกเบี�ยเพราะเงินกูย้ืมทั�งหมดมีอตัรา

ดอกเบี�ยผนัแปร  

3.1.3 ความเสี�ยงด้านราคา

ความเสี�ยงดา้นราคาของบริษทัเกี�ยวขอ้งกบัราคาซื�อเหลก็ บริษทัไม่มีความเสี�ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญั

จากความผันผวนของราคาเหล็กในตลาด เนื�องจากราคาขายสินค้าสําเร็จรูปจะถูกปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัความเคลื�อนไหวของราคาเหลก็ในตลาดอยา่งสมํ�าเสมอและบริษทัมีระบบการประมาณ

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

เหมาะสม 

3.1.4 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนัยสําคญัของความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ บริษทัมีนโยบายที�เหมาะสม

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

คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกที�จะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินที�มีระดบั

ความน่าเชื� อถือสูง บริษัทมีนโยบายจํากัดวงเงินธุรกรรมสินเชื� อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

อยา่งเหมาะสม

3.1.5 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการ

ความเสี�ยงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการ

ที�มีวงเงินในการกูย้ืมที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัไดต้ั�งเป้าหมาย

วา่จะใชค้วามยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาได้

เนื�องจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็นฐานของบริษทัมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้
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4 การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

ก าร บั ญ ชี ม าใ ช้  แ ล ะ จําน ว น เงิน ข อ งสิ น ท รั พ ย์แ ล ะ ห นี� สิ น  ร าย ไ ด้แ ล ะ ค่ าใ ช้ จ่ าย  ผ ล ที� เกิ ด ขึ� น จ ริ ง

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจที�มีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกิจการและแหล่งที�มา

ของขอ้มูลที�สาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยกเวน้เรื�องอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ กิจการพบวา่ควรมี

การยืดอายกุารให้ประโยชน์ของอาคารเครื�องจกัรและอุปกรณ์ โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัไดแ้ก่ การเทียบเคียงกบั

ธุรกิจในการผลิตและคา้ท่อเหล็กในประเทศ และความเห็นจากวศิวกรผูเ้ชี�ยวชาญล่าสุดรายหนึ�ง กิจการจึงไดเ้ปลี�ยน

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวเริ�มตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป อายกุารให้

ประโยชน์เดิม และอายกุารใหป้ระโยชน์ใหม่แสดงเปรียบเทียบดงัต่อไปนี�

อายุการใช้งานใหม่ อายุการใช้งานเดมิ

ปี ปี 

อาคาร 30 20

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 10 5

ผลของการเปลี�ยนแปลงค่าเสื�อมราคาที�มีต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

แสดงเปรียบเทียบไดด้งันี�

อายุการใช้งานใหม่ อายุการใช้งานเดมิ 

ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าเสื�อมราคา 8.52 16.63
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5 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะนั�น

(ก) ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมยั

กิจการตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ ซึ� งคาํนวณจากราคา

ปกติที�คาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายเพื�อให้สินคา้นั�นสาํเร็จรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย การคาํนวณ

ดงักล่าวตอ้งอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีตประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 

ในธุรกิจ และแนวโนม้ตลาด

(ข) อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทําการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าซาก

มีความแตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญัไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

ที�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเนื�องจากการขายหรือเลิกใชง้านหรือจาํหน่ายออกไป

(ค) ภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายขึุ�นอยูก่บัหลายปัจจยัที�ใชใ้นการคาํนวณ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกับอัตราคิดลด 

การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

บริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่า

ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ

ในการพิจารณาอตัราคิดลดที� เหมาะสมบริษทัพิจารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล  

ซึ�งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียง

กบัระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้สมมติฐานหลกัอื�น ๆ สําหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื�อเติมเติมอยู่

ในหมายเหตุ 18 
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6 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง

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

ของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ การคืนทุนให้แก่

ผูถื้อหุน้ หรือการออกหุน้ใหม่เพื�อลดภาระหนี�

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

คณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมการ”) ซึ� งเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ดา้นการดาํเนินงาน

สําหรับพิจารณาในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ไดพิ้จารณาการ

นําเสนอข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงานทั� งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์

ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัรายงานภายในแยกตามส่วนงาน

บริษทัประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั�น ดงันั�นคณะกรรมการพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือ

ตลาดในประเทศเพียงส่วนงานเดียว นอกจากนี� คณะกรรมการไดป้ระเมินแลว้ว่าผลิตภณัฑ์สินคา้หลกัๆ มีอยู่สองชนิด

แบ่งเป็นท่อโครงสร้างและท่อร้อยสายไฟ ซึ�งมีกระบวนการผลิตที�คลา้ยคลึงกนั และกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัมีเพียงลูกคา้

จากการขายในประเทศ ซึ�งสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี�

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

เหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ ร้านคา้ขายวสัดุก่อสร้าง และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ที�มีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายจาํนวน

มากทั�วประเทศ

2) ลูกคา้ขายปลีก รวมถึง กลุ่มลูกคา้ที�เป็นผูใ้ชง้านซึ�งซื�อไปใชเ้องและร้านคา้ขายปลีกขนาดเลก็ 

คณะกรรมการประเมินและวดัผลการดาํเนินงานของส่วนงานดาํเนินงานด้วยกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินไดโ้ดยไม่รวมรายไดอื้�น
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ขายส่ง ขายปลกี รวม

บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายไดจ้ากการขาย 760,188,491 80,955,700 841,144,191

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (733,450,878) (78,434,215) (811,885,093)

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 26,737,613 2,521,485 29,259,098

รายไดอื้�น 29,873,751

กาํไรจากการดาํเนินงาน 59,132,849

ตน้ทุนทางการเงิน (7,923,140)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,209,709

ภาษีเงินได้ (8,645,243)

กาํไรสาํหรับปี 42,564,466

ขายส่ง ขายปลกี รวม

บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

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

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

รายไดอื้�น 27,715,353

กาํไรจากการดาํเนินงาน 169,487,245

ตน้ทุนทางการเงิน (11,373,975)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 158,113,270

ภาษีเงินได้ (26,437,582)

กาํไรสาํหรับปี 131,675,688
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

สินทรัพยข์องส่วนงานดาํเนินงานไม่ไดร้วมอยูใ่นรายงานภายในที�นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีลูกคา้ในกลุ่มขายส่งจาํนวนสองรายที�มีรายได้

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของยอดรายได ้รวมจาํนวน 373.13 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : ลูกคา้สามรายที�มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10

ของยอดรายได ้รวมจาํนวน 560.26 ลา้นบาท) 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

เงินสดในมือ 38,664 190,799

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 117,657,238 393,756,197

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,695,902 393,946,996

ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถามมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี 

(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี)

9 เงนิลงทุนระยะสั�น

ความเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั�นระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

หลกัทรัพย์เพื�อค้า

บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 100,550

การซื�อเพิ�มขึ�น 132,000,000

การจาํหน่ายออกไป (90,000,000)

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 401,589

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

การจาํหน่ายออกไป (42,343,330)

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี (158,809)

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 -
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9 เงนิลงทุนระยะสั�น (ต่อ)

ความเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั�นระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  (ต่อ)

หลกัทรัพย์เพื�อค้า

บาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั�นมีรายละเอียดดงันี�

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เงินลงทุนในตราสารหนี� -

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรม -

มูลค่ายติุธรรม -

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เงินลงทุนในตราสารหนี� 42,343,330

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรม 158,809

มูลค่ายติุธรรม 42,502,139

เงินลงทุนระยะสั� นเป็นหลักทรัพยเ์พื�อค้าในกองทุนรวมตราสารหนี� ที�บริหารโดยธนาคารพาณิชย ์โดยบริษัท 

มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนระยะสั�น

10 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 67,196,051 56,708,241

ลูกหนี� เช็ครับล่วงหนา้ 35,230,287 17,232,990

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 102,426,338 73,941,231

ลูกหนี� อื�น 804,727 5,488,843

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (715,888) (770,888)

ลูกหนี� อื�น - สุทธิ 88,839 4,717,955

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,939,926 2,868,642

105,455,103 81,527,828
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10 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� เช็ครับล่วงหนา้สามารถวเิคราะห์แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ไม่เกิน 3 เดือน 101,928,403 73,891,476

3 - 6   เดือน 497,935 49,755

6 - 12 เดือน - -

เกินกวา่ 12 เดือน - -

หกั   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - -

102,426,338 73,941,231

เช็ครับล่วงหน้าเป็นเช็คที�รับจากลูกหนี� การคา้บางรายและครบกาํหนดรับชาํระตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

ถึงวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2560 : 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561) โดยเช็ครับล่วงหน้า

ดงักล่าวไดมี้การขึ�นเงินและรับเงินตามกาํหนดเวลาภายหลงัจากวนัที�ในงบการเงิน

11 สินค้าคงเหลือ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วตัถุดิบ 322,195,570 365,106,616

งานระหวา่งทาํ 284,541 537,050

สินคา้สาํเร็จรูป 102,491,392 132,507,546

วสัดุสิ�นเปลือง 3,704,169 3,635,021

428,675,672 501,786,233

หกั  ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั (366,961) (28,976)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 428,308,711 501,757,257

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที� รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน  

747.85 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 679.62 ลา้นบาท) 

130



บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

40

12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและ เครื�องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร ตดิตั�งและ สินทรัพย์

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 72,560,400 84,639,354 150,691,284 9,072,747 12,532,916 3,917,331 333,414,032

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (31,419,824) (78,083,149) (4,312,180) (7,266,566) - (121,081,719)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 72,560,400 53,219,530 72,608,135 4,760,567 5,266,350 3,917,331 212,332,313

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 72,560,400 53,219,530 72,608,135 4,760,567 5,266,350 3,917,331 212,332,313

ซื�อสินทรัพย์ - 45,000 328,000 1,836,963 9,680,000 15,597,930 27,487,893

การจาํหน่ายและการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (16,018) - (1) - (16,019)

โอนเขา้(ออก) - 1,198,830 12,385,431 - - (13,584,261) -

โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 13) - - - - - (351,000) (351,000)

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 25) - (4,398,897) (29,898,908) (1,996,603) (2,316,471) - (38,610,879)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 72,560,400 50,064,463 55,406,640 4,600,927 12,629,878 5,580,000 200,842,308

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 72,560,400 85,883,184 163,388,697 10,909,710 19,722,916 5,580,000 358,044,907

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (35,818,721) (107,982,057) (6,308,783) (7,093,038) - (157,202,599)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 72,560,400 50,064,463 55,406,640 4,600,927 12,629,878 5,580,000 200,842,308
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12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

อาคารและ เครื�องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร ตดิตั�งและ สินทรัพย์

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน 72,560,400 85,883,184 163,388,697 10,909,710 19,722,916 5,580,000 358,044,907

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (35,818,721) (107,982,057) (6,308,783) (7,093,038) - (157,202,599)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 72,560,400 50,064,463 55,406,640 4,600,927 12,629,878 5,580,000 200,842,308

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 72,560,400 50,064,463 55,406,640 4,600,927 12,629,878 5,580,000 200,842,308

ซื�อสินทรัพย์ 201,901,625 - 255,000 1,326,562 - 131,739,085 335,222,272

โอนเขา้(ออก) - - 1,430,600 81,492 - (1,512,092) -

โอนเขา้จากสินคา้คงเหลือ - - - - - 3,528,399 3,528,399

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 25) - (2,948,952) (15,530,680) (1,791,181) (3,013,141) - (23,283,954)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 274,462,025 47,115,511 41,561,560 4,217,800 9,616,737 139,335,392 516,309,025

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 274,462,025 85,883,184 165,074,297 12,317,764 19,722,916 139,335,392 696,795,578
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (38,767,673) (123,512,737) (8,099,964) (10,106,179) - (180,486,553)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 274,462,025 47,115,511 41,561,560 4,217,800 9,616,737 139,335,392 516,309,025
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12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที� ดินจํานวน 72,560,400 บาท และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนที� ดินดังกล่าวจํานวน 47,115,511 บาท  

(พ.ศ. 2560 : 72,560,400 บาท และ 50,064,463 บาท) ไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (หมายเหตุ 17)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ค่าเสื�อมราคาจาํนวน 18,834,355 บาท (พ.ศ. 2560 : 34,072,408 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยู่ใน

ตน้ทุนขายและจาํนวน 4,449,599 บาท (พ.ศ. 2560 : 4,538,471 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินที�บริษทัเป็นผูเ้ช่าซึ�งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยเครื�องจกัรและยานพาหนะ 

มีรายละเอียดดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

เครื�องจกัรและ เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

บาท บาท บาท บาท

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

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (98,646,724) (7,905,730) (89,151,521) (5,440,073)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,500,899 7,992,270 17,996,102 10,457,927

ตน้ทุนการกูย้ืมจาํนวน 1,870,505 บาท (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) เกิดจากเงินกูย้มืที�ยืมมาเฉพาะเพื�อสร้างโรงงานใหม่ และ

ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมและอยูใ่นรายการซื�อสินทรัพย ์กิจการใชอ้ตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนร้อยละ 5.51

(พ.ศ. 2560 : ไม่มี) ในการคาํนวณตน้ทุนที�รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัรา

ตน้ทุนการกูย้มืที�เกิดจริงจากเงินกูย้มืที�นาํมาใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงงาน 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

โปรแกรม

สําเร็จรูป

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

ระหว่างตดิตั�ง รวม

บาท บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 5,795,800 - 5,795,800

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

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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

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

โอนมาจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) 351,000 - 351,000

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 25) (1,192,893) - (1,192,893)

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

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 6,265,550 1,857,709 8,123,259

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

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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

ซื�อสินทรัพย์ 832,708 832,065 1,664,773

โอนเขา้(ออก) 1,572,890 (1,572,890) -

โอนออกไปค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - (144,819) (144,819)

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 25) (1,473,485) - (1,473,485)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 4,553,156 972,065 5,525,221

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน 8,671,148 972,065 9,643,213

หกั ค่าตดัจาํหน่าย (4,117,992) - (4,117,992)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,553,156 972,065 5,525,221

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 301,283 บาท (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) ไดถู้กบนัทึกอยู่ในตน้ทุนขายและ

จาํนวน 1,172,202 บาท (พ.ศ. 2560 : 1,192,893 บาท) ไดถู้กบนัทึกอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 169,427 555,338

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน์ภายหลงั 12 เดือน 5,048,430 5,348,709

5,217,857 5,904,047

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

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

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - -

- (31,761)

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 5,217,857 5,872,286

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม  5,872,286 4,337,868

รายการตดับญัชีในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 26) (654,429) 1,534,418

วนัที� 31 ธนัวาคม 5,217,857 5,872,286

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื�อสินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินได้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ)

ภาระผูกพนั กาํไรรอการตัด สินทรัพย์ภายใต้

ผลประโยชน์ บัญชีจากการขาย ค่าเผื�อหนี� ค่าเผื�อ สัญญาเช่า

พนักงาน และเช่ากลบัคืน สงสัยจะสูญ สินค้าล้าสมยั ทางการเงนิ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 740,193 54,360 154,178 5,795 4,949,521 5,904,047

เพิ�ม(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 180,483 (24,160) (11,000) (3,706) (827,807) (686,190)

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 920,676 30,200 143,178 2,089 4,121,714 5,217,857

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

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

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

ค่าเผื�อการปรับ

มูลค่าเงนิลงทุน

บาท

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (31,761)

ภาษีเพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน 31,761

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 -

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 -

ภาษีลดในกาํไรหรือขาดทุน (31,761)

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (31,761)
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

เงินมดัจาํสาํหรับการซื�อที�ดิน - 40,465,005

เงินมดัจาํอื�น 3,033,746 2,875,300

3,033,746 43,340,305

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

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

การก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ โดยมีการจ่ายชาํระเงินจากการซื�อที�ดินทั�งหมดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

มีการโอนเงินมดัจาํสาํหรับการซื�อที�ดินเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนที�ดินในช่วงระยะเวลาเดียวกนั

16 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

เจา้หนี�การคา้ 134,373,406 204,715,745

เจา้หนี� บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29) 344,793 265,959

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,540,155 3,394,288

เจา้หนี� อื�น 506,000 1,510,128

138,764,354 209,886,120

17 เงนิกู้ยืม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายการหมุนเวยีน

หนี� สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท 253,008,958 217,771,110

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูย้มืจากธนาคาร 13,805,045 18,925,826

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5,897,094 13,070,605

เงินกูย้มืหมนุเวยีนรวม 272,711,097 249,767,541
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

47

17 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายการไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืจากธนาคาร 10,512,358 24,335,612

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4,583,330 10,480,424

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 15,095,688 34,816,036

เงนิกู้ยืมรวม 287,806,785 284,583,577

เงินกูย้มืทั�งหมดเป็นเงินกูย้มืในสกลุเงินบาท

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีท มีอตัราดอกเบี� ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.60 ถึงร้อยละ 3.54 ต่อปี และเพื�อใช้สําหรับ

การซื�อสินคา้

หนี� สินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิตและเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร คํ� าประกนัโดยการจาํนอง 

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 12) และคํ�าประกนัโดยกรรมการบริษทั

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั (ไม่รวมหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 

มีดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

เงินกูย้มื

อตัราดอกเบี�ยคงที� - -

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 24,317,403 43,261,438

24,317,403 43,261,438

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนี� สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท ร้อยละ 5.89 ร้อยละ 4.93

เงินกูย้มืระยะยาว ร้อยละ 5.25 ร้อยละ 5.25

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00

138



บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

48

17 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปนี�

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืระยะยาว 24,317,403 43,261,438 24,317,403 43,261,438

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนที�หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เนื�องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มี

สาระสําคญั มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ� งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ย

เงินกูย้มืที�อตัราร้อยละ 5.25 (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 5.25) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม

17.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้ปี 43,261,438 68,020,150

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี (18,944,035) (24,758,712)

ยอดคงเหลือสิ�นปี 24,317,403 43,261,438

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13,805,045 18,925,826

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,512,358 24,335,612

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไป

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

49

17 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

17.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ต่อ)

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว (ไม่รวมหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว) มีดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ครบกาํหนดภายใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 23,812,857 32,712,424

ครบกาํหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 504,546 10,549,014

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี - -

24,317,403 43,261,438

17.2 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงนิ

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

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 6,461,653 14,306,628

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5,072,843 11,534,496

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี - -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าทางการเงิน (1,054,072) (2,290,095)

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 10,480,424 23,551,029

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวยีน 5,897,094 13,070,605

- ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 4,583,330 10,480,424

10,480,424 23,551,029
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

50

17 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

17.2 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงนิ (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 23,551,029 28,863,481

การจ่ายชาํระหนี� (13,070,605) (5,312,452)

วนัที� 31 ธนัวาคม 10,480,424 23,551,029

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 3,787,469 3,073,110

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 815,910 627,853

หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 4,603,379 3,700,963

กาํไรหรือขาดทุนที�รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 714,359 772,616

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 188,057 166,996

902,416 939,612
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

18.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ� งให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูป

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

ระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนที�จะเกษียณอายุ

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 3,787,469 3,073,110

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 3,073,110 2,300,494

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 609,346 690,996

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 105,013 81,620

วนัที� 31 ธนัวาคม 3,787,469 3,073,110

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 3.03

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00

อตัราการลาออกโดยสมคัรใจ 

อายตุ ํ�ากวา่ 31 ปี ร้อยละ 35 ร้อยละ 35

   อายรุะหวา่ง 31 ปี ถึง 40 ปี ร้อยละ 14 ร้อยละ 14

อายรุะหวา่ง 41 ปี ถึง 50 ปี ร้อยละ 3 ร้อยละ 3

อายมุากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 0 ร้อยละ 0
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

18.1 โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

การเปลี�ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

ในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 9.90 ลดลงร้อยละ 9.68 เพิ�มขึ�นร้อยละ 11.45 เพิ�มขึ�นร้อยละ 11.28

อตัราการเพิ�มขึ�น

ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�นร้อยละ 14.61 เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.33 ลดลงร้อยละ 12.59 ลดลงร้อยละ 11.52

อตัราการลาออก ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10.58 ลดลงร้อยละ 10.36 เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.72 เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.80

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� 

ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลง

ในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกนั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

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

ในการคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

18.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

บริษทัจดัให้มีโครงผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยบริษทัจะจ่ายเงินให้แก่พนกังานที�ทาํงานทุก ๆ 5 ปี สูงสุด 

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

ข้อสมมติฐานที� สําคัญ และความถี� ในการวดัมูลค่าจะคล้ายกับที� ใช้สําหรับโครงการผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายทีุ�กาํหนดไวข้า้งตน้ 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 815,910 627,853
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

18.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื�นในระหวา่งปี มีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 627,853 460,857

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 173,749 155,648

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 14,308 11,348

วนัที� 31 ธนัวาคม 815,910 627,853

ความเสี�ยงของโครงการผลประโยชน์พนักงานที�มต่ีอบริษัท 

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

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น โดยความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปนี�

การเปลี�ยนแปลงในอตัรา

ผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ที�ลดลงจะทาํให้

หนี� สินของโครงการเพิ�มสูงขึ�น

ความเสี�ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบาํเหน็จบาํนาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะ

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

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 8.97 ปี (พ.ศ. 2560 : 9.97 ปี) 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นหลงั

ออกจากงานที�ไม่มีการคิดลด :

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

บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 592,018 243,448 371,644 27,881,833 29,088,943

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 155,000 320,000 470,000 2,555,000 3,500,000

รวม 747,018 563,448 841,644 30,436,833 32,588,943
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

18.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น (ต่อ)

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

หลงัออกจากงานที�ไม่มีการคิดลด : (ต่อ)

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

บาท บาท บาท บาท บาท

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

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

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

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

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชําระแล้ว ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

บาท

รวม

บาท

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ

หุ้น บาท หุ้น บาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 520,000,000 260,000,000 440,000,000 220,000,000 - 220,000,000

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

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 415,236,625 675,236,625

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 415,236,625 675,236,625

ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ้นจดทะเบียนทั� งหมดได้แก่หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 

520,000,000 หุ้น) ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 0.50 บาท) หุ้นสามัญที�ได้ออกและ

เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 520,000,000 หุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 520,000,000 หุน้) โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน

หุน้ที�ออกและเรียกชาํระกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เมื�อวนัที� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั�ว ไปเป็นครั� งแรกจาํนวน 

80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 5.90 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

5.40 บาท) เป็นจํานวนเงินรวม 472 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทเริ� มการซื� อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที� 

17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลจากการออกหุ้นดังกล่าวบริษัทได้รับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 432 ล้านบาทและ 

เกิดค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงจากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวน 16.76 ลา้นบาท โดยแสดงหกัจากส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ที�ไดรั้บจากผูถื้อหุน้ 
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20 เงนิปันผล

ในที�ประชุมใหญ่สามัญหุ้นผู ้ถือหุ้นประจําปี เมื�อวนัที�  4 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ 

ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2560 สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 520,000,000 หุ้น  

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 67.60 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ในที�ประชุมใหญ่สามัญหุ้นผูถื้อหุ้นประจําปี เมื�อวนัที�  21 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ 

ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 440,000,000 หุ้น  

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 50.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

จาํนวน 47.50 ลา้นบาท และอีกครั� งในวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 2.50 ลา้นบาท 

ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ

กาํไรสะสมคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 440,000,000 หุ้น เป็นจาํนวน 70 ลา้นบาท 

เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

21 สํารองตามกฎหมาย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วนัที� 1 มกราคม 21,104,000 11,680,000

จดัสรรระหวา่งปี 2,690,000 9,424,000

วนัที� 31 ธนัวาคม 23,794,000 21,104,000

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี� จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองนี�ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้
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22 เครื�องมือทางการเงนิ - สัญญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทได้ทําสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี� ยงสําหรับเจ้าหนี� การค้าในสกุล

เงินต่างประเทศ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายของบริษทั

บริษทัมีหนี� สินที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงันี�

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนี�สิน

   ดอลลาร์สหรัฐ 1.50 2.24

หนี� สินที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเจา้หนี� การคา้จากการนําเขา้วตัถุดิบตามที�ไดแ้สดง

ในงบการเงิน 

บริษัทมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องจากการซื� อสินค้า บริษัทได้ตกลงทําสัญญาซื� อ

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงโดยทั�วไป สัญญาดงักล่าวมีอายสุัญญา

ไม่เกินหนึ�งปี

บริษทัมีสญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี�

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

จาํนวนเงนิ อตัราแลกเปลี�ยน อตัราแลกเปลี�ยน

ตามสัญญา ตามสัญญา ตามมูลค่ายุตธิรรม

สกลุเงนิ ล้าน บาท บาท

สญัญาซื�อ ดอลลาร์สหรัฐ 1.50 32.26 - 32.28 32.26 - 32.27

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

จาํนวนเงนิ อตัราแลกเปลี�ยน อตัราแลกเปลี�ยน

ตามสัญญา ตามสัญญา ตามมูลค่ายุตธิรรม

สกลุเงนิ ล้าน บาท บาท

สญัญาซื�อ ดอลลาร์สหรัฐ 2.24 33.24 - 33.63 33.85 - 34.59
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22 เครื�องมือทางการเงนิ - สัญญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (ต่อ)

มูลค่ายุตธิรรมสุทธิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัเปิดสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิดสถานะครบกาํหนดภายใน  

6 เดือน (พ.ศ. 2560 : สญัญาเปิดสถานะครบกาํหนด 1 เดือน ถึง 2 เดือน)  

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�เปิดสถานะ มีดงันี�

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็น(หนี� สิน)สินทรัพย์ (0.01) 1.71

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อยูใ่นขอ้มูลระดบัที� 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อัตราท้องตลาดที�กําหนด

โดยธนาคารที�เกี�ยวขอ้งเสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าว ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน

23 รายได้อื�น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 9,672,485 15,611,097

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,404,541

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 18,990,096 9,322,384

รายไดค้่าขนส่ง 154,762 167,739

ดอกเบี�ยรับ 815,321 679,530

อื�น ๆ 241,087 530,062

รวม 29,873,751 27,715,353
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24 ต้นทุนทางการเงนิ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้มื 6,687,117 9,651,855

ดอกเบี�ยจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,236,023 1,722,120

รวม 7,923,140 11,373,975

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (30,268,663) 43,951,384

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 715,287,572 724,458,046

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) 23,283,954 38,610,879

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 13) 1,473,485 1,192,893

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 44,919,978 36,636,893

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 18) 902,416 939,612

26 ภาษีเงนิได้ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั : 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 7,990,814 27,972,000

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 

เพิ�มในสินทรัพยภ์าษีเงินได ้(หมายเหตุ 14) 654,429 (1,534,418)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 8,645,243 26,437,582
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26 ภาษีเงนิได้ (ต่อ)

บริษทัตอ้งจ่ายภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีดว้ยจาํนวนที�แตกต่างจากจาํนวนที�คาํนวณขึ�นตามอตัราภาษี

ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) ดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,209,709 158,113,270

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 10,241,942 31,622,654

ผลกระทบ : 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษีเงินได้ 152,884 119,282

รายจ่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�นจากรายจ่ายจริง (1,749,583) (5,304,354)

ภาษีเงินได้ 8,645,243 26,437,582

ขอ้มูลเกี�ยวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุ 14

27 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กาํไรสุทธิ (บาท) 42,564,466 131,675,688

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ชาํระแลว้และคงเหลือ

ในระหวา่งปีภายหลงัการลดมูลค่าหุน้สามญัเป็นหุน้ละ 0.50 บาท (หุน้) 520,000,000 470,465,753

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.08 0.28

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�นาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นไดร้วมหุ้นที�เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าหุน้สามญัของบริษทั ดงัที�กล่าวในหมายเหตุ 19 เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 เรื�อง กาํไรต่อหุน้
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28 ภาระผูกพนั

ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมดัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผูกพนัที�เป็นขอ้ผูกมดัในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ� งยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน  

มีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

สญัญาจะซื�อที�ดิน - 161,860,020

สญัญาก่อสร้างอาคาร 26,866,236 -

สญัญาจา้งสร้างเครื�องจกัร 8,712,000 11,900,000

35,578,236 173,760,020

บริษทัซื�อที�ดินจากบุคคลภายนอกจาํนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา เพื�อใชก่้อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยบริษทั

ไดท้าํการชาํระส่วนคงเหลือ ณ วนัที�ทาํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  

ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมดัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี�ยวกบัการเช่าที�ดินจากกรรมการท่านหนึ� ง

เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ดาํเนินงานบางส่วนโดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าขั�นตํ�าภายใตส้ัญญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลิก

ไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ไม่เกิน 1 ปี 600,000 600,000

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,200,000 -

1,800,000 600,000
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29 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

กิจการและบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื�นแห่งหนึ� งหรือมากกว่า

หนึ� งแห่ง โดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการ

ที� เกี�ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที� เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ� งมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั� งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ ผูถื้อหุ้นที�เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาจาํนวน 14 คน  

ซึ�งถือหุน้ในจาํนวนรวมร้อยละ 76.50 ของหุน้สามญัทั�งหมดของบริษทั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�นเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั�นจึงถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ความสมัพนัธ์ที�บริษทัมีบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�

บริษัทหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศที�จดัตั�ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชั�น จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยกรรมการ)

บริษทั ดีงาม โฮลดิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยกรรมการ)

บริษทั เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จาํกดั ไทย บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ถือหุน้โดยคู่สมรส

   ของกรรมการ) 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

29.1 รายได้จากการขายและบริการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 9,832
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

62

29 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

29.2 การซื�อสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

อุปกรณ์และวสัดุสิ�นเปลือง

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,028,172 2,213,937

2,028,172 2,213,937

ค่าเช่าที�ดนิ

กรรมการบริษทั 600,000 600,000

600,000 600,000

29.3 ยอดคงเหลือที�เกดิจากการซื�อสินค้า

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

เจ้าหนี�การค้า

(รวมอยูใ่น หมายเหตุ 16 “เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น”)

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 344,793 265,959

344,793 265,959

29.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของบริษัท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั�น :

เงินเดือน โบนสัและอื�น ๆ 14,528,415 15,878,489

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 290,000 372,000

ผลประโยชน์ระยะยาว :  

ผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 1,630,780 1,386,225
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บริษัท ซิก้า อนิโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

63

30 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงานทางการเงนิ

ในที�ประชุมคณะกรรมเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานของรอบปีบญัชี พ.ศ. 2561 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 520,000,000 หุ้น 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั� งสิ�น 41.60 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนําเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมติัในครั� งถดัไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
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รายงานประจ าป ี2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

      ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

ส ำห รับ งวด ปีบัญ ชีสิ น้ สุด วันที่  31 ธั น วำคม  2561 บ ริษั ทจ่ ำยค่ ำตอบแทนกำรสอบบัญ ชี ให้ แก่  บ ริษั ท  ไพ ร้ซ 
วอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวม 2,450,000 บำท  

 

2. คา่บรกิารอืน่ 

 - ไม่มี - 
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