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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เพิม่ มูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ
•

ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน

•

ขับ เคลื่ อนองค์ ก รด้ วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพมุ่ งสู่ก ารเป็ นองค์ ก รนวัต กรรมที่ มี การบริห ารห่ วงโซ่ อุ ป ทาน
ลดต้นทุนบริหาร

•

วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสาเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน
SPIRIT
Spirit-Never give up
ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ
ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมี
จิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ
SMART

ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอ
ด้วยทัศนคติที่ดี

Smart-Work Smart
การทางานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถ
ปรับปรุงการทางานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการทางาน
ที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยุกต์ เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

SHARING
Sharing-We can grow together
เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทางานเป็นทีม
เดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนพี่เหมือนน้อง

ENERGETIC

และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร สังคม และโลกที่เรากาลังอยู่

Energetic-Active to run fast

จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน

โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน
เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก ดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ
ด้วยพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง
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แผนงานในอนาคต

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc ภายใต้ แบรนด์สินค้ า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้ อยสายไฟภายใต้ แบรนด์สินค้ า “DAIWA” และพัฒนาสินค้ าเพิ่มมูลค่าโดยนวัตกรรม ระบบร้ านค้ าสาเร็จรูป (I-RETAIL)

1

3

2
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย

ร้านค้าสาเร็จรูป

เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

แบบโมดูลาร์ (modular)

บริษัทมีความมุง่ มัน่ และมีแผนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ ไขปั ญหาลูกค้ า
และสร้ างความไว้ วางใจในสินค้ าภายใต้ แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช้ นวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาลูกค้ า (Better , Cheaper, Faster)
รวมทังวิ
้ สยั ทัศน์บริษัท “ Value creation through innovation” นวัตกรรมสร้ างคุณค่าที่ยงั่ ยืน
1. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ า สร้ างลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้ วยเทคโนโลยีการป้องกัน
สนิม และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
2. มุง่ พัฒนาองค์กรด้ วยนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งสู่งการเป็ นองค์กรนวัตกรรม ที่มีการบริ หารห่วงโซ่
อุปทาน ลดต้ นทุนบริหาร
3. มุ่งพัฒนา วิจยั พัฒนาสินค้ าระบบการสร้ างร้ านค้ าสาเร็ จรูป I-RETAIL เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ า รองรับสังคมผู้สงู วัย ลดการพึ่ งพิง
แรงงาน
4. มุง่ พัฒนา รูปแบบธุรกิจใหม่ สินค้ าใหม่ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ และช่องทางการขายใหม่ ๆ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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จุดเด่นในการแข่งขัน
1. ประสบการณ์ ที่ ย าวนานมากกว่า 20 ปี และการขับ เคลื่ อ นองค์ ก รด้ ว ยนวัต กรรม (Innovation) และการเพิ่ ม มูล ค่า สิ น ค้ า
(Value Creation)
2. สินค้ าเหล็กนวัตกรรม (Innovative Product) โดยมุง่ เน้ นเพิ่มมูลค่าสินค้ า ด้ วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิม
3. ตราสินค้ าที่เข้ มแข็งและเป็ นที่ร้ ูจกั (Strong Brands and Awareness) ทาให้ ได้ รับการตอบรับที่ดี
4. การใช้ Business Intelligent ในการจัดการโดยรวม ทาให้ ผลิตและขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Product and Process Innovation มีความรู้ความเข้ าใจและใส่ใจในรายละเอียด ทาให้ สินค้ าที่ออกตลาด ประสบความสาเร็จ
6. Opportunity to grow บริษัทสามารถเติบโตได้ โดยไม่อิงกับอุตสาหกรรมเหล็กเนื่องจากสินค้ าเป็ นสินค้ าทดแทนที่อานวยความ
สะดวก และเพิ่มการใช้ งานให้ กบั ลูกค้ า
Investment Highlight
โรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและเก็บสินค้ าสาเร็จรูป

มูลค่ารวม : ประมาณ 480 ล้ านบาท
• อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง คาดว่าสามารถเริ่ มใช้ งานคลังสินค้ าได้ ภายในปี 2562
• วัตถุประสงค์
1.เพิ่มกาลังการผลิต
▪ ซื ้อเครื่ องตัดม้ วนเหล็ก สาหรับตัดม้ วนเหล็กให้ มีหน้ ากว้ างตามกาหนดสาหรับผลิตสินค้ า
▪ ซื ้อเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิตท่อเหล็กเพิ่ม
▪ คาดว่าสามารถมีกาลังผลิตเพิ่มขึ ้นเป็ น 110,000-120,000 ตัน
2.เพิ่มพื ้นที่คลังสินค้ าและที่เก็บวัตถุดิบ
3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารคลังสินค้ า โดยใช้ พื ้นที่โรงงานใหม่สาหรับบริหารจัดการ วัตถุดิบและสินค้ า
สาเร็จรูป
•
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สารจากประธานกรรมการบริษท
ั

สาหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมเหล็กจะเป็ นพื ้นฐานสาคัญต่อการช่วยพัฒนาและเสริมสร้ างความมัน่ คงให้ กับประเทศในด้ านต่างๆ
ซึง่ ได้ แก่ โครงสร้ างพื ้นฐาน การพาณิชย์ การก่อสร้ าง ภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และพลังงาน
โดยภาพรวมราคาเหล็ก ในปี 2561 มีค วามผัน ผวนสูงมาก ซึ่งเกิ ด จากปั จจัยส าคัญ ประกอบหลายๆด้ า น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
สถานการณ์สงครามการค้ าอเมริกา-จีน สาหรับธุรกิจเหล็กไทยนันยั
้ งต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นจากสินค้ านาเข้ าจากจีนแล้ ว ยังได้ รับ
ผลกระทบจากความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว และราคาสินค้ าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับปี 2562 คาดการณ์วา่ การผลิต
ในกลุ่มอุต สาหกรรมเหล็กมีการปรับ ตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยในกลุ่มอุต สาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุต สาหกรรมผลิต เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง
ในด้ านการบริ หารงาน บริ ษัทยังคงมุ่งมั่นในการบริ หารงานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า พร้ อมกับเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล
ในการดาเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมด้ วย
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนบริษัทตลอด
ปี ที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทมุ่ เทในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ และขอให้ เชื่อมัน่ ว่า
บริษัทจะพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้ ก้าวหน้ าเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

นายไสว ฉัตรชัยรุ่ งเรือง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc ภายใต้ แบรนด์สินค้ า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้ อยสายไฟภายใต้ แบรนด์สินค้ า “DAIWA” และพัฒนาสินค้ าเพิ่มมูลค่า ด้ วยนวัตกรรม ระบบร้ านค้ าสาเร็ จรูป (I-RETAIL) โดยมีแผนการ
ดาเนิ นการและการบริ ห ารจัดการองค์ กรให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ กร โดยใช้ นวัต กรรมในการแก้ ไขปั ญ หาลูกค้ า (Better , Cheaper,
Faster) รวมทังวิ
้ สยั ทัศน์บริษัท “Value creation through innovation” นวัตกรรมสร้ างคุณค่าที่ยงั่ ยืน
ผลิตภัณฑ์เหล็ก GALVANIZED (pre-zinc) ของบริ ษัทสามารถลดขบวนการใช้ เคมีเพื่อเคลือบท่อเหล็ก แต่ยงั คงคุณภาพสาหรับการ
ป้องกันสนิมด้ วย ZINC จึงเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เป็ นสินค้ าทดแทนที่เป็ นนวัตกรรมที่สร้ างคุณค่าที่ยงั่ ยืน บริษัทได้
พัฒนาและสร้ างสินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม อาทิ ท่อร้ อยสายไฟ ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ระบบการสร้ างโมดูลาร์ ซึง่ เป็ นการต่อยอดธุรกิจให้ เข้ าถึงกลุ่ม
ลูกค้ าที่หลากหลาย อาทิ อาคารสูง ห้ างสรรพสิน ค้ า คอนโดมิเนี ยม ซึ่งเป็ นงานระบบไฟฟ้า และต่อมาเป็ นกลุ่ มงานโครงสร้ างที่อยู่ใน
ชีวิ ต ประจาวัน (every day’s life) อาทิ รัว้ เต๊ น ท์ โครงป้า ยเหล็ก เสาไฟฟ้า ราวกัน ตก คอกปศุสัต ว์ เรื อนเพาะชา โดยยึด โมเดลธุ รกิ จ
(Better, Cheaper, Faster)
ในปี ที่ผ่านมา เป็ นปี ที่ ท้ าทายส าหรับ บริ ษั ท เนื่ องจาก มีปั จจัยเรื่ องสภาวะเศรษฐกิ จที่ ยังคงส่งผลอยู่ ประกอบกับ สภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ ความต้ องการในตลาดและพฤติกรรมผู้บริ โภคต่อสินค้ าท่อเหล็ก ได้ รับผลกระทบในเรื่ องการวางแผนผลิต
ไม่เป็ นไปตามความต้ องการของตลาด อย่างไรก็ดีบริษัทได้ ปรับกระบวนการผลิตในเรื่องระบบสารสนเทศ ให้ มีความฉลาดมากขึ ้น เพื่อการ
ปรับ แผนผลิต ได้ รวดเร็ ว และเริ่ มด าเนิ น การในปี ที่ ผ่านมา นอกจากนี ้ การเพิ่มช่องทางการจัด จาหน่ า ยใหม่ ๆ เพื่อสร้ า งโอกาสสิน ค้ า
แบรนด์ ZIGA ได้ ใกล้ ชิดกับผู้บริ โภค โดยได้ จบั มือพันธมิตรที่สาคัญ คือ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่าย และเก็บข้ อมูลความต้ องการและแก้ ไขปั ญ หาให้ กับลูกค้ า ยังเป็ นก้ าวสาคัญของบริ ษัทในการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของทีมงาน เพื่อก้ าวข้ ามเข้ าสูก่ ระแสอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมากมาย ทางทีมงานของบริ ษัท ซิก้า
อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความไว้ วางใจที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านให้ กับบริ ษัท และรู้สึกขอบคุณเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ท้ ีมงานบริ ษัท
ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาและท้ าทายโอกาสใหม่ที่จะสร้ างอัตราผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเป็ นส่วนหนึ่งในกลไกที่ขบั เคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
( หน่วย : พันบาท )

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สิน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

2559

2560

2561

402,307
224,137
626,444

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

665,255
530,086
1,195,341

248,095
63,007

460,945
38,789

417,735
20,392

รวมหนีส้ ิน

311,103

499,734

438,127

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

315,341

782,249

757,214

ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ

919,784
941,669
226,126

882,235
909,950
131,676

841,144
871,018
42,564

0.59

0.28

0.08

385,355**

470,520**

520,000

1.62
35.97
31.95
24.01
79.01
37.55

2.23
22.97
19.21
14.47
23.99
13.80

1.59
11.09
6.79
4.89
5.53
3.44

0.99

0.64

0.58

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (พันหุ้น)
**ปรับมูลค่าต่อหุ้นเป็ น 0.50 บาทเพื่อการเปรี ยบเทียบ

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

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษท
ั
ชื่อบริษัท
ชื่อย่ อ
ที่ตัง้ สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์ บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
เลขำนุกำรบริ ษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

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

ชือ่ และสถานทีต่ งั้ ของบุคคลอ้างอิงอืน
่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท
ที่ตัง้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
(662) 009 - 9999

ผูส้ อบบัญชี
บริษัท
ที่ตัง้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์ บริษัท

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
(662) 344- 1000
(662) 286 - 5050
http://www.pwc.com

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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ประวัตค
ิ วามเป็นมา และพัฒนาการที่สาคัญ

พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั ในช่วงระยะเวลาทีผ
่ า่ นมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2541

• ก่อตัง้ บริ ษั ท จิต รเจริ ญ โปรเกรส จำกัด (“บริ ษั ท ”) ด้ วยทุน จดทะเบียน 1.00 ล้ ำ นบำท จำนวนหุ้น รวม
10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บำท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตท่อโค้ งและอุปกรณ์ (elbow conduit
and accessory) และเริ่มผลิตท่อร้ อยสำยไฟ

ปี 2545

• ได้ รับมำตรฐำน มอก TIS 770-2533 และมำตรฐำน ISO 9001:2000

ปี 2548

• บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ไดว่ำ อินดัสตรี จำกัด (“บริษัท” หรือ ”DAIWA”)

ปี 2549

• ได้ รับมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories)

ปี 2552

• ย้ ำยโรงงำนมำที่ 999/9 ซ.พรพัฒนำ ถ.ประชำอุทิศ

ปี 2553

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
• ก่อตัง้ บริ ษั ท ซิก้ำ สตีล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“ZSC”) เพื่อจำหน่ำยเหล็กโครงสร้ ำง ประเภท Pre-zinc โดย
เริ่มต้ นจำกกำรจำหน่ำยเหล็กแผ่นชุบกัลวำไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) และต่อมำเริ่ มผลิตและจำหน่ำย
เหล็กโครงสร้ ำง

ปี 2554

• สร้ ำงโรงงำนใหม่และเพิ่มเครื่องจักร

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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ปี 2555

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
• ได้ รับรำงวัล Thailand Trusted Mark

ปี 2557

• ZSC หยุดกำรประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสร้ ำงถูกจำหน่ำยโดย DAIWA

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120.00 ล้ ำนบำท
• เริ่ ม กำรประกอบธุ รกิ จ ใหม่ คื อ ร้ ำ นค้ ำ ส ำเร็ จรู ป แบบโมดูล ำร์ ภ ำยใต้ ต รำสิน ค้ ำ I-Retail โดยได้ รับ กำร
สนับสนุนจำกส ำนักงำนพัฒนำวิท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรสนับ สนุน กำร
พัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย ( Industrial Technology Assistance Program: ITAP)
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 180.00 ล้ ำนบำท
• ส่งมอบร้ ำนค้ ำสำเร็จรูปแบบโมดูลำร์ แห่งแรกที่สถำนีบริกำรน ้ำมันบำงจำก
• ได้ รับมำตรฐำน ISO 9001 : 2015
• บริ ษั ท ด ำเนิ นกำรแปรสภำพบริ ษั ท เป็ น มหำชน และเปลี่ยนชื่อจำก “บริ ษั ท ไดว่ำ อินดัสตรี จำกัด ” เป็ น
“บริษัท ซิก้ำ อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)” เพื่อนำบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 100.00 บำท เป็ นหุ้นละ 0.50 บำท และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 180.00 ล้ ำนบำท เป็ น 212.00 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 424.00 ล้ ำนหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท ทังนี
้ ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 64 ล้ ำนหุ้น บริษัทจัดสรรไว้ เพื่อเสนอขำยต่อ
ประชำชน
• บริ ษัทลดทุนจดทะเบียนจำก 212.00 ล้ ำนบำท เป็ น 180.00 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทประสงค์จะ เพิ่มทุน
จดทะเบียนจึงต้ องลดทุนส่วนที่ยงั ไม่ชำระก่อน
• บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 180.00 ล้ ำนบำท เป็ น 260.00 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้
ผู้ถือหุ้นเดิม 80.00 ล้ ำนหุ้น เป็ นจำนวนเงิน 40.00 ล้ ำนบำทสำหรับใช้ ในกำรลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิต
และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 80.00 ล้ ำนหุ้นเพื่อเสนอขำยต่อประชำชน
• ผู้ถือหุ้นเดิม ชำระทุนจดทะเบียน 40.00 ล้ ำนบำท ทำให้ ทนุ ชำระแล้ วเป็ นเงิน 220.00 ล้ ำนบำท
• ได้ รับ รำงวัล ด้ ำ นกำรลดต้ นทุน โลจิสติ กส์ดี เด่น กรมอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและกำรเหมืองแร่ แ ละ สมำคม
ไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต
• บริษัทได้ รับอนุมตั ิเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซื ้อขำยหลักทรัพย์
วันแรก ในวันที่ 17 สิงหำคม 2560
• ได้ รับรำงวัล Thailand Trust Mark
• ได้ รับรำงวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)
•
•
•
•
•
•

สร้ ำงโรงงำนใหม่และเพิ่มเครื่องจักร
ได้ รับมำตรฐำน มอก TIS 1228-2549
ได้ รับมำตรฐำน มอก TIS 107-2533
ได้ รับมำตรฐำน มอก TIS 276-2532
ได้ รับมำตรฐำน มอก TIS 277-2532
บริษัทมีกำรขยำยสำขำ Ziga Outlet เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้ เข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำมำกยิ่งขึ ้น โดยในปี
2561 เปิ ดสำขำไป 4 สำขำ ได้ แก่ กระทิงลำย พนมสำรคำม สัตหีบ อรัญประเทศ

รายงานประจาปี 2561
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เหตุการณ์และกิจกรรมสาคัญ
2561
20 กุมภาพันธ์ 2561
•

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ CEO บริ ษัท
ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเกี ยรติเรี ยนเชิญเป็ นวิทยากร
ในการฝึ กอบรมเชิงปฏิ บัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิ จ
อุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่ น ๓๔๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ตามที่
กองพั ฒ นาขี ด ความสามารถธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้
มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมื ออาชีพโดยมุ่งเน้ นการ
เสริ มสร้ างองค์ความรู้ และทักษะในการยกระดับธุรกิจด้ านต่างๆ และ
เป็ นแรงบันดาลใจสูก่ ารเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

15 มิถุนายน 2561
•

เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ร่ วมกับองค์กรพันธมิตรในตลาดทุนสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒชิ นน
ั ้ าใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ จัดโครงการ “SET Social Impact GYM” ภายใต้
คอนเซ็ป ต์ Idea-to-I done เป็ นการแบ่ งปั น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ อัน มี ค่ า ทัก ษณะพัฒ นาศัก ยภาพของธุ รกิ จ โดยมี
Coach ยุ้ย (คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ) กรรมการผู้จดั การ บมจ.
ซิก้า อินโนเวชัน่ เข้ าร่ วมโครงการ

2 กรกฏาคม 2561
•

คุ ณ ประพั น ธ์ เจริ ญ ประวั ติ (ที่ 2 นั บ จากซ้ า ย) ผู้ จั ด การตลาด
หลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ร่ ว มด้ ว ย ดร. ชาญกฤช เดชวิ ทัก ษ์
(ที่ 2 นั บ จากขวา) นายกสมาคมบริ ษั ทจดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (maiA) เข้ าเยี่ ย มชมบู ธ ของบริ ษั ท ซิ ก้ า
อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ ZIGA ในงาน mai FORUM 2018
มหกรรมรวมพลังคน mai ครั ง้ ที่ 5 โดยมี คุณ ศุภกิ จ งามจิตรเจริ ญ
(ที่ 3 นับ จากซ้ า ย) ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร และคุณ วราลัก ษณ์
งามจิตรเจริ ญ (ที่ 3 นับ จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ZIGA ให้ การ
ต้ อนรับ โดยบรรยากาศภายในงานมีนกั ลงทุนให้ ความสนใจเข้ าเยี่ยม
ชมบูธ ZIGA เป็ นจานวนมาก
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3 สิงหาคม 2561
•

บ ม จ .ซิ ก้ า อิ น โน เวชั่ น (ZIGA) เปิ ด ตั ว พั น ธมิ ต รท างธุ ร กิ จ
รายให ม่ โดย จั บ มื อกั บ บ ม จ.ไดน าส ตี เ้ ซรามิ ค ห รื อ DCC
เพื่ อ น าสิ น ค้ าไปวางจ าหน่ า ยในสาขาของไดนาสตี ฯ้ เพื่ อ เพิ่ ม
ช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ยเข้ าถึ ง กลุ่ม ลูก ค้ า ได้ ม ากขึน้ สร้ างโอกาส
การเติบโตในอนาคต

25 สิงหาคม 2561
•

บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) ได้ ทาการเปิ ด Ziga outlet สาขาแรก
(กระทิงลาย) ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีผ้ ใู ห้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก

•

คุณ วราลัก ษณ์ งามจิ ตรเจริ ญ กรรมการผู้จัดการ บริ ษั ท ซิก้ า อิน
โนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่ วมงานเสวนาใน หัวข้ อเรื่ อง "แบ่งปั น
ประสบการณ์ สู่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ " โครงการ Financial Literacy
ปี 2561 ผู้ป ระกอบการกลุ่ม Medium หลัก สูตรโอกาสเข้ าสู่ตลาด

22 ตุลาคม 2561
•

คุ ณ วราลั ก ษณ์ งามจิ ต รเจริ ญ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ซิ ก้ า
อินโนเวชัน่ ได้ เข้ าร่ วมงานแถลงข่าวสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ
"สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย" ที่ตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย

ทุนยุค 4.0 ซึง่ จัดโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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2560
•

บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เปิ ดการซื ้อขายหลักทรัพ ย์
วัน แรก ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ (mai) ณ หอประชุม ศุก รี ย์ แก้ วเจริ ญ
อาคาร B ชัน้ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

•

บริ ษั ท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ รับ เกี ยรติเป็ น 1 ใน 21
องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ ยม ประจาปี 2560 TOTAL INNOVATION
MANAGEMENT AWARDS 2017 ในโครงการส่งเสริ มความสามารถ
ทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ณ ห้ องประชุมแอมเบอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เพื่อส่งเสริ มความสามารถองค์กรนวัตกรรม…สู่ความยัง่ ยืนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

บริ ษั ท ซิก้ า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ขึน้ รั บ ใบประกาศนี ยบัตร
Thailand Trust Mark ณ ห้ องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
เป็ นการรับรองคุณภาพสินค้ า ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าสินค้ าและบริ การของ
บริ ษั ท ซิก้ า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) นัน้ มี คุณ ภาพ ด้ วยเกณฑ์
มาตรฐานที่ น่ า เชื่ อถื อ สามารถบ่ ง บอกความเป็ นเลิศ ของสิ น ค้ า
ภายใต้ ก ารดูแลของกรมส่งเสริ ม การค้ าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์แห่งประเทศไทย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้ อยสายไฟ
ประเภท Pre-zinc
เหล็ก(Steel) เป็ นโลหะที่มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้ วยเหล็กมีความแข็งแรงและราคาอยู่ในระดับที่ไม่สงู เมื่อเทียบกับ
โลหะอื่นๆ ในการผลิตเหล็กต้ องผ่านขัน้ ตอนหลายกระบวนการ ซึ่งมักแบ่งขัน้ ตอนหลักๆเป็ น 3 กระบวนการคือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้ น
ขันกลางและขั
้
นปลาย
้
โดยสินค้ าของบริษัทอยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
ดังนี ้

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้ น:
กระบวนการ: เป็ นการนาสินแร่เหล็ก (iron ore) มาถลุงเพื่อแยกสิ่งเจือปนในแร่เหล็กออกไป
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กถลุง (Pig iron) หรือ เหล็กพรุน (Sponge iron)
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: ไม่มีผ้ ผู ลิตในประเทศไทย

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

อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย:
กระบวนการ: เป็ นการนาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ ากึ่งสาเร็จรูปไปผ่านกระบวนการแปรรูป โดยมี 2 ขันตอนหลั
้
กๆ คือ
ขัน้ ปฐมภูมิ
กระบวนการ: เป็ นการลดหรือเปลี่ยนรูปทรง เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และ
เหล็กแท่งแบน (Slab)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กเส้ น เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณ เป็ นต้ น
ขัน้ ทุติยภูมิ
กระบวนการ: เป็ นการผลิต แปรรูปและตกแต่งงานขันสุ
้ ดท้ าย เพื่อทาให้ เหล็กมีรูปทรงและคุณสมบัติตามต้ องการ ซึง่ แบ่งย่อยเป็ น
กระบวนการต่างๆ เช่น การรีดเย็น การเชื่อม การชุบสังกะสี เป็ นต้ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี เป็ นต้ น
ผู้ประกอบการในประเทศไทย: มีมากกว่า 100 ราย เช่น บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บมจ.เอเซีย เมทัล เป็ นต้ น
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เหล็กจะเป็ นสนิมหากปล่อยให้ สมั ผัสกับอากาศโดยไม่มีการป้องกัน การป้องกันสนิมมีหลากหลายวิธี การเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกัน
การเป็ นสนิมเป็ นหนึ่งในวิธีที่ได้ รับความนิยมเพราะสังกะสีที่เคลือบไว้ สร้ างชันฟิ
้ ล์มเพื่อปกป้องเหล็กจากบรรยากาศ จึงสามารถป้องกันการเป็ น
สนิมได้ เป็ นเวลานาน การเคลือบสังกะสีส ามารถท าได้ ทงั ้ ก่อน(Pre-zinc)หรื อหลังขึน้ รู ป ชิน้ งาน บริ ษั ทเลือกที่จะใช้ การเคลือบสังกะสีบ น
วัต ถุดิ บ ก่ อ นขึ น้ รู ป ชิ น้ งาน โดยการใช้ เหล็ ก ม้ ว นกั ล วาไนซ์ ซึ่งผลิ ต จากเหล็ ก รี ด ร้ อนหรื อ เย็ น ที่ ผ่ า นการชุบ เคลื อ บสัง กะสี แ บบจุ่ม ร้ อน
ด้ วยกระบวนการต่อเนื่อง (continuous hot dip galvanizing) ตามมาตรฐาน มอก.50-2548 วิธีนี ้เป็ นการเคลือบสังกะสีตงแต่
ั ้ ยงั เป็ นม้ วนเหล็ก
ทาให้ สามารถควบคุมความหนาของสังกะสีให้ มีความต่อเนื่อง ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

เหล็กแท่ งแบน
ท่ อเหล็กดา

ขึ ้นรู ปท่อ

ท่ อเหล็กดา

ชุบสังกะสี

ชุบสังกะสี

เหล็กรี ดร้ อน

ชุบสังกะสี

ขึ ้นรู ปท่อ

ท่ อเหล็กประเภท Pre-zinc

เหล็กรี ดเย็น

ภาพแสดงขันตอนการผลิ
้
ตท่อเหล็กดา ท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และท่อเหล็กประเภท Pre-zinc

หากเทียบกับการทาสีที่ผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม การเคลือบด้ วยสังกะสีแบบนีส้ ามารถปกป้องพืน้ ผิวเหล็กได้ ทั่วถึงกว่าและสามารถ
ป้องกันการผุกร่อนได้ ยาวนานกว่า ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา และการชุบสังกะสีทาในโรงงานทาให้ สามารถควบคุมมลพิษได้
ดีกว่าการทาสีที่หน้ างานซึง่ สีสว่ นเกินอาจลงไปในแหล่งน ้า ดังนันการเคลื
้
อบด้ วยสังกะสีจงึ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้อายุการใช้ งานยัง
ยาวนานกว่าการป้องกันสนิมด้ วยการทาสีอีกด้ วย
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บริษัทมีการนาเหล็กชุบเคลือบสังกะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินค้ าหลักๆ 2 ประเภท ได้ แก่

1
เหล็ก Pre-zinc ภายใต้ ตราสินค้ า “ZIGA” สาหรับงานโครงสร้ างที่ไม่รับน ้าหนักหรือรับน ้าหนักไม่มาก
มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
ประเภท

ความหนา

ขนาด

การใช้ งาน

บาง

½ - 2 นิ ้ว

เหมาะสาหรับงานที่มิต้องรับน ้าหนัก เช่น ราว
บันได รัว้ เป็ นต้ น

ปานกลาง

½ - 4 นิ ้ว

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

หนา

½ - 5 นิ ้ว

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

2
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟภายใต้ ตราสินค้ าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้ อยสายไฟคือท่อที่มีไว้ สาหรับปกป้องสายไฟ
ภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็ นต้ น ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
ประเภท
ความหนา
ขนาด
การใช้ งาน
ท่อตรงชนิดบาง
½ - 2 นิ ้ว
เหมาะสาหรับงาน
ภายในอาคาร
ท่อตรงชนิดหนาปาน
กลาง

½ - 4 นิ ้ว

เหมาะสาหรับงาน
ภายนอกอาคาร

ท่อตรงชนิดหนา

½ - 6 นิ ้ว

สามารถฝังดินหรือ
พื ้นคอนกรีตได้

ท่อโค้ ง

½ - 4 นิ ้ว

สาหรับการเดินท่อเข้ ามุม

ข้ อต่อ

½ - 5 นิ ้ว

สาหรับต่อท่อเข้ าด้ วยกัน
ในกรณีที่เดินท่อเป็ นระยะทาง
ยาวกว่าความยาวท่อ
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ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์
เป็ นนวัตกรรมของบริ ษัทที่เกิดจากความมุ่งมัน่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทาธุรกิจของลูกค้ า บริ ษัทพบว่าการก่อสร้ างร้ านค้ าประสบปั ญหา
เรื่องระยะเวลาในการก่อสร้ างที่ไม่สามารถควบคุมให้ เสร็จตามกาหนดเวลาเนื่องด้ วยปั จจัยด้ านแรงงานและสภาพแวดล้ อม เช่น ขาดแรงงาน
มีฝีมือ ฝนตกทาให้ ไม่สามารถทาการก่อสร้ างได้ เป็ นต้ น ร้ านค้ าสาเร็ จรูป แบบโมดูลาร์ เป็ น การสร้ างร้ านค้ าในโรงงานโดยการแบ่งการสร้ าง
โครงสร้ างเป็ นส่วนๆแล้ วนาไปประกอบเป็ นร้ านค้ าที่หน้ างาน ร้ านค้ าสาเร็ จรูปแบบโมดูลาร์ นี ้สามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการสร้ างได้
เนื่องด้ วยการผลิตส่วนใหญ่ อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปั ญหาเรื่ องสภาพแวดล้ อม อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมคุณ ภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้ ัง
สามารถลดเวลาในการก่อสร้ างได้ อีกด้ วย โครงการนีไ้ ด้ รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) และได้ รั บ
ความร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจยั ผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านสถาปั ตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

On Demand Customization
(Design Flexibility)

Logistics by Truck
(Convenience)

Modular System Complete
Set of Retail Solution
Manufactured from Factory
Dry and Time Saving for Installation
and Construction (Fast&Clean)

Produce at Factory
(Quality Control & Budget Control)
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ปัจจัยความเสีย่ ง
การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีนยั สาคัญดังนี ้
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ เหล็กชุบสังกะสี ซึ่งมูลค่าซื ้อเหล็กชุบสังกะสีของบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 90 ของยอดซื ้อ
สินค้ าและบริ การรวม ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561 ราคาเหล็กที่บริ ษัทซื ้อมีการผันผวนตามราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริ ษัทหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าตามต้ นทุนเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการกาหนดราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ แต่ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมาก บริษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาได้ ในระดับหนึ่ง อีกทังบริ
้ ษัทมิได้ มีนโยบายกักตุนเหล็กเพื่อเก็งกาไร โดยจะสัง่ ซื ้อ
เหล็กตามความต้ องการในการผลิตเท่านัน้ วัตถุดิบที่ได้ รับผลกระทบจึงมีไม่มากนัก
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบหลักของบริษัทมีการนาเข้ าจากต่างประเทศเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ โดยระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีการนาเข้ าโดย
ชาระค่าวัตถุดิบเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมูลค่าระหว่าง 477.00 ล้ านบาท ถึง 705.00 ล้ านบาท บริ ษั ทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณี ที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับ
ผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อรายได้ และอัตรากาไรของบริ ษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตร าแลกเปลี่ยน
ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาการบันทึกบัญชีกับวันที่ทาการแลกเปลี่ยนเงินเป็ นสกุลบาทมีความแตกต่างกันอย่างมี โดยในปี 2559
บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.52 ล้ านบาท ปี 2560 บริ ษั ท มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 9.32 ล้ านบาท และปี 2561
บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 18.99 ล้ านบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริ หารมีการตรวจสอบข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจา
เพื่อให้ สามารถตอบสนองได้ ทันท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนีบ้ ริ ษัทมีการทาสัญญาซื ้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ ดลุ ยพินิจของผู้บริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2559, ปี 2560 และปี 2561 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น ภายใต้ สัญ ญาทรั ส ต์ รีซีท และเงิน กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิน เท่ า กับ 246.90
ล้ านบาท, 284.58 ล้ านบาท และ 287.81 ล้ านบาท ตามล าดับ และบริ ษั ท มีต้ นทุนทางการเงินเป็ น จานวนเท่ากับ 11.34 ล้ า นบาท, 11.37
ล้ านบาท และ 7.92 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมมีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว ดังนันในกรณี
้
ที่อตั ราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้น ย่อมส่งผลให้
บริษัทมีภาระที่จะต้ องจ่ายดอกเบี ้ยเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี บริ ษั ทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว เงินที่ได้ จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะนามาใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนทดแทนส่วนที่ก้ ยู ืมจากสถาบันการเงิน ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยได้
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่ายและร้ านค้ าที่มีศกั ยภาพ เพื่อเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้ าอย่างทัว่ ถึง ตัวแทน
จาหน่ายและร้ านค้ าเหล่านีม้ กั มีร้านค้ าในเครื อหรื อคู่ค้ากระจายอยู่หลายพื ้นที่ สินค้ าของบริ ษัทจึงสามารถเข้ าถึงผู้ใช้ งานได้ ทังนี
้ ้ ในปี 2560
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และปี 2561 บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าให้ ตวั แทนจาหน่ายรายหนึ่ง คิดเป็ นยอดขายมากกว่าร้ อยละ 30 บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ตัวแทนจาหน่ายรายดังกล่าว
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ลูกค้ ารายดังกล่าวเป็ นลูกค้ าประจาที่มีการทาธุรกิจกับบริษัทมาเป็ นระยะเวลากว่า 6 ปี และมีความสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ กัน บริษัทจึงเชื่อ
ว่าตราบเท่าที่บริ ษัทมีการรักษาคุณภาพของสินค้ าและการบริ การที่ดี ลูกค้ ารายนีจ้ ะยังคงเป็ นคู่ค้าที่ดีของบริ ษัทต่อไป นอกจากนีบ้ ริษั ทยังมี
การขยายลูกค้ าใหม่ๆเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มพืน้ ที่ในการกระจายสินค้ าอีกด้ ว ย ล่าสุดบริ ษัทได้ ผนึกกับพันธมิตร เปิ ด ziga
outlet จานวน 4 สาขาในภาคตะวันออก
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงคูค่ า้
บริษัทมีการซื ้อเหล็กชุบสังกะสีด้วยยอดซื ้อมากกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าซื ้อสินค้ าและบริการรวมจากคู่ค้าจานวน 3 ราย โดยเป็ นคู่
ค้ าในปี 2559 จานวน 2 ราย มีสดั ส่วนการซื ้อ ร้ อยละ 30 – 50 ของมูลค่าซือ้ สินค้ าและบริ การรวม ,ปี 2560 จานวน 2 ราย มีสดั ส่วนการซื ้อ
ร้ อยละ 30 – 70 ของมูลค่าซื ้อสินค้ าและบริ การ และปี 2561 จานวน 1 ราย มีสดั ส่วนการซื ้อ ร้ อยละ 70 ของมูลค่าซื ้อสินค้ าและบริ การ บริ ษัท
ทังสองบริ
้
ษัท เป็ นบริษัทในประเทศจีน โดยบริษัทมีการซื ้อเหล็กชุบสังกะสีจากคู่ค้าทัง้ 3 รายนีม้ ากกว่าตัวแทนจาหน่ายรายอื่นๆ ด้ วยเหตุผล
เรื่องราคา การจัดส่งและคุณภาพของสินค้ า
มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทมีค่คู ้ าที่บริ ษัทได้ คดั เลือกเอาไว้ ใน approved vendor list จานวนหลายราย โดยมีทงั ้ คู่ค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดังนันแม้
้ วา่ บริษัทจะไม่สามารถซื ้อเหล็กชุบสังกะสีจากคูค่ ้ าทัง้ 3 รายนี ้ บริษัทก็ยงั มีคคู่ ้ ารายอื่นๆสาหรับซื ้อวัตถุดิบ
ความเสีย่ งจากการเข้ามาของคูแ่ ข่ง
ปั จจุบนั เหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc ไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดทาการจาหน่ายเพื่อเป็ นสินค้ าหลัก เนื่องด้ วยตลาดยังมีขนาด
เล็กหากเทียบกับเหล็กโครงสร้ างสาหรับงานก่อสร้ าง ดังนัน้ อาจไม่ค้ มุ กับการลงทุน อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ วา่ ในอนาคต ผู้ประกอบการ
รายอื่นอาจมีการเปลี่ยนนโยบายและเริ่มจาหน่ายสินค้ าประเภทเดียวกับบริษัทได้ ซึง่ จะกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท
มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ ทาตลาดเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc มานานกว่า 6 ปี และเป็ นผู้บุกเบิกรายแรกๆ ดังนัน้ แล้ วบริ ษัทจึงมีประสบการณ์
ในสินค้ าประเภทนี ้ อีกทังสิ
้ นค้ ายังได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ า รวมถึงตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั และจดจาได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึง เชื่อว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ จากผูถ้ อื หุน
้ รายใหญ่
บริ ษัทได้ มีการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็ นกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อใช้ เป็ นที่ตงของเครื
ั้
่ องจักรการผลิต ซึง่ ใน
ปั จจุบนั ใช้ ในการผลิตท่อร้ อยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็ นหลัก โดยในปี 2560 และปี 2561 เครื่องจักรนีม้ ีสดั ส่วนกาลังการผลิตไม่เกินร้ อยละ
10 ของกาลังการผลิตทังหมด
้
ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบกับกาลัง
การผลิต รวมถึงการสูญเสียอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3.08 ล้ านบาท ซึ่งตังอยู
้ ่บ น
ที่ดินที่เช่าดังกล่าว และต้ องเสียค่ารือ้ ถอนและติดตังเครื
้ ่องจักร
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี เครื่ องจักรในที่ดินดังกล่าวเป็ นเครื่ องจักรเก่าที่ใช้ ในการผลิตไม่มาก นอกจากนีบ้ ริษัทได้ มีการทาสัญญาเช่าซึ่งเป็ นการ
ต่ออายุสญ
ั ญาได้ ทกุ 3 ปี โดยเป็ นการต่ออายุแบบอัตโนมัติใน 2 ครัง้ แรก รวมเป็ นระยะเวลา 9 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน บริ ษัทจะได้ รับ
สิทธิในการซื ้อที่ดินดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น
ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มผู้บริ หาร รวมถึง บริ ษั ท
ดีงาม โฮลดิ ้ง จากัด จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62.6 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และกลุม่ ผู้บริหารยังเป็ นประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทด้ วย จึงทาให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการและควบคุม
คะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่
รายงานประจาปี 2561
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ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนด ซึ่งต้ องได้ รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริห าร
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรม โดยแต่ละคณะมีการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทาให้ ระบบการทางานของบริ ษัทมีความเป็ นมาตรฐานตรวจสอบได้ งา่ ย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจานวนกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึง่ แต่ละท่านเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ทาให้ สามารถสอบทานการทางานของบริษัทให้ มีความโปร่งใสได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุล
อานาจในการนาเสนอเรื่องต่างๆที่จะพิจารณาเข้ าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระดับหนึ่ง นอกจากนันแล้
้ ว บริษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั ิกรณีที่ มีการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มี
อานาจอนุมตั ิในการทารายการนันๆ
้ ทาให้ สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
ความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าครบทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าสาหรับสินค้ าประเภทท่อร้ อยสายไฟ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งต้ องมีการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าอื่น ๆ ที่แพร่หลายหรื อได้ ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ก่อน
แล้ ว (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า พ.ศ. 2534) ดังนัน้ หากบริ ษัทไม่สามารถจดทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ าดังกล่าว หรื อไม่สามารถใช้ เครื่องหมายการค้ าดังกล่าวต่อไป รวมถึงถู กดาเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พ.ศ.
2534 ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี จากการสอบทานข้ อมูลของบริษัทในเบื ้องต้ นพบว่า ยังไม่พบเครื่องหมายการค้ าใดที่มีความเหมือนคล้ ายกับตราสินค้ า
ของบริษัทในสินค้ าประเภทเดียวกันแต่อย่างใด ประกอบกับบริษัทมีการใช้ เครื่องหมายการค้ าดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี โดยที่ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรียนให้ ระงับใช้ เครื่องหมายการค้ า นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์อื่นใดที่จะส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถใช้ เครื่องหมายการค้ า
ดังกล่าวได้ นนั ้ บริษัทยังสามารถเปลี่ยนไปใช้ เครื่องหมายการค้ าอื่นของบริษัทที่ได้ รับการจดทะเบียนแล้ วอีกด้ วย ทังนี
้ ้ รายได้ จากการจาหน่าย
สินค้ ากลุม่ ที่ใช้ เครื่ องหมายการค้ าที่อยูร่ ะหว่างการขอจดทะเบียนดังกล่าวนัน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายรวม
ในปี 2561 เท่านัน้ ทางบริษัทจึงประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด
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รายการระหว่างกัน
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัท ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี ้

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

•

เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ ZIGA
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 260 ล้ านบาท

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค

•

เป็ นบริ ษัทของครอบครัวนายวุฒิศกั ดิ์ ทัสฐาน ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของคุณมณฑา ทัสฐาน
โดยคุณมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ ZIGA

(“KLS”)
•

นายวุฒิศกั ดิ์ ทัสฐาน เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
20 ของทุนจดทะเบียน 35 ล้ านบาท

•

KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก และธุรกิจจาหน่าย ติดตังอุ
้ ปกรณ์
ไฟฟ้า

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคล และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงั นี ้
รายการระหว่ างกันกับนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าที่ดิน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
2560
600,000

2561
600,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษั ท เช่า ที่ ดิ น จากนายศุภกิ จ งามจิต รเจริ ญ แปลงที่ ตัง้ โรงงาน
เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ ในการผลิ ต สิน ค้ า ของบริ ษั ท โดยในปี 2560 และ
2561 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ตามการประเมินราคาค่า
เช่าจากผู้ประเมินราคาอิสระ โดยได้ ประเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50
บาทต่อตารางวา ตามรายงานฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็ น
ค่าเช่าประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จึงได้ มีการกาหนดอัตราคาเช่า
ให้ ส อด คล้ องกั บ ราค าป ระเมิ น ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณ าจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
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รายการระหว่ างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด (“KLS”)
ลักษณะรายการ
- ค่าจ้ างทาพลาสติกครอบ
ปลายท่อ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
2560
2,213,937

- เจ้ าหนี ้การค้ า
ยอดยกมา

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2561

79,465

บริ ษั ท ได้ จ้ าง KLS ให้ ท าพลาสติ ก ครอบปลายท่ อ
2,028,172 สาหรับป้องกันเกลียวปลายท่อเสียหาย สาหรับราคาในการ
จ้ างทาพลาสติกครอปลายท่อมีการเปรี ยบเทียบราคาและ
เงื่อนไขการค้ ากับผู้ผลิตแม่พิมพ์ รายอื่น ตามกระบวนการ
265,959 จัดซื ้อของบริ ษัท ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
2,170,144

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

2,368,913

ชาระคืนระหว่างงวด

(2,182,419)

(2,091,311)

265,959

344,792

9,084

-

ยอดปลายงวด
-รายได้ จากการขายเศษวัสดุ
-รายได้ คา่ ขนส่ง

748

-ลูกหนี ้การค้ า
ยอดยกมา

-

ในปี 2560 บริษัทได้ มีการขายเศษวัสดุ ให้ กบั KLS และ
- มีการคิดรายได้ คา่ ขนส่งของเศษวัสดุนี ้ โดยในการขายได้ มี
นโยบายการกาหนดราคาตามกระบวน การขายของบริ ษัท
สาหรับ ปี 2561 บริ ษั ท ไม่มีรายได้ ดังกล่า ว ซึ่งได้ ผ่านการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว
-

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

10,520

รับชาระระหว่างงวด

(10,520)

-

-

-

ยอดปลายงวด

สรุปภาระคาประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์จานวน 2 แห่ง รวมวงเงินทัง้ สิ ้นมีจานวน 633.16 ล้ านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภทวงเงิน
1. วงเงินสินเชื่อภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกรุงไทย
2. วงเงินสินเชื่อภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย
3. วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย
รวม

จานวน (ล้ านบาท)
240
300
93.16
633.16

หลักประกันวงเงิน
มี
มี
มี

วงเงินของธนาคารกรุงไทยค ้าประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัท โฉนดเลขที่ 81777 และค ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษัท
ได้ แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ, นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนายธีรนาท งามจิตรเจริญ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยเป็ น
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท จานวนรวม 240 ล้ านบาท
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สาหรับวงเงินของธนาคารกสิกรไทยค ้าประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัท โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449 และ 33450
และค ้าประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของกรรมการบริ ษั ท คือ นายศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ โฉนดเลขที่ 20005 เป็ นหลักทรัพย์ค า้ ประกัน
วงเงินกู้ แบ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวนรวม 300 ล้ านบาท และวงเงินกู้จานวนรวม 93.16 ล้ านบาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยแบ่งการทารายการออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
•

•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค จากัด ให้ ทาพลาสติกครอบปลายท่อเป็ นจานวนเงินทั ้งสิ ้น 2,213,937 บาท และ
2,028,172 บาทตามลาดับ ซึ่งรายการดังกล่า วเป็ น รายการที่เกิด ขึน้ ตามความจาเป็ น และสมเหตุส มผล โดยในการจัด ซื ้อได้ มีการ
เปรี ยบเทียบราคาตามที่กาหนดไว้ ในการจัดซื ้อตามปกติของบริ ษัท และในปี 2560 บริ ษัทได้ มีการขายเศษวัสดุ ให้ กับ บริ ษัท เค.แอล.
เอส.อีเลคทริ ค จากัด และมีการคิดรายได้ ค่าขนส่ง จากการส่งเศษวัสดุนี ้ โดยในการขายได้ มีนโยบายการกาหนดราคาตามกระบวนการ
ขายของบริ ษัท สาหรับปี 2561 บริ ษัทไม่มีรายได้ ดงั กล่าว
รายการเช่าทรัพย์สิน บริ ษัทมีการเช่าที่ดิน จากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่มีค วามจาเป็ น และสมเหตุส มผล และไม่ทาให้ บ ริ ษัท เสียประโยชน์ แต่อย่างใด ทั ้งนี ้ บริ ษัท ได้ มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการลงทุนซื ้อที่ดินกับการเช่า ที่ดินจากกรรมการ โดยบริ ษัทตัดสินใจทาสัญญาเช่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ถกู กว่าการลงทุนซื ้อที่ดิน
ทาให้ บริษัทไม่จาเป็ นต้ องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ซื ้อที่ดินจากกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนุมตั ิการเข้ าทารายการระหว่าง
กัน เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น และผู้บริ หารของบริษัทได้ พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอัน
คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ ประกอบกับเป็ นพื ้นที่ที่มีความได้ เปรียบด้ านทาเลที่ตงและสามารถด
ั้
าเนินธุรกิจได้ อย่า ง
ราบรื่น

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกันของบริ ษัทที่ผ่านมาก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ มีการพิจารณาโดยกรรมการบริ ษัท ซึ่งในขณะนัน้
บริ ษัทยังไม่มีการกาหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน โดยการพิจารณาเข้ าทารายการระหว่างกันได้ คานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ
ปั จจุบนั บริษัทได้ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันแล้ ว ซึง่ ได้ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้
เสีย บริษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้ เสียในการทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิ
การทารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื ้อและขายสินค้ า วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดยการทารายการดังกล่าว
จะต้ องมีเงื่อนไขการค้ าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้ กับการทารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลทัว่ ไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อ
การทารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติต ามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ การเปิ ด เผยข้ อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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รายการอื่น ๆ นอกเหนื อ จากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรื อ
รายการเกี่ยวกับการซื ้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน เป็ นต้ น บริษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่ อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ แ ละข้ อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรื อข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ การเปิ ด เผยข้ อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท ทังนี
้ ้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมเงิน
เพื่อให้ บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรือดาเนินงานแทนบริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่
หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้ การตัดสินใจเข้ าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี ของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
•

แนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทารายการต่อไปในอนาคต ได้ แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริ ษัทเช่าจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ
โดยสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเกิดขึน้ จากความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริษัท
และ (2) รายการว่าจ้ าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ ผลิตชิ ้นงานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึง่ เป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น
สาหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการทารายการระหว่างกันตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และเลขานุการบริษท
ั

นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
อายุ 59 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีบญ
ั ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติกำรอบรม
• Director Certification Program รุ่น 208/2015
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017
• หลักสูตร (BSI) รุ่น 3/2017
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2559 – 2561
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2555 - 2560
รองกรรมการผู้จดั การ
ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2554 – 2555
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2551 - 2554
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2553 - 2561
กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จากัด
2560 - 2561
กรรมการ
บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
2553 - 2560
กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร : ไม่มี
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นายพลรชฏ เปียถนอม
อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและนวัตกรรม/
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโทการจัดการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติกำรอบรม
• Director Certification Program (DCP) 118/2009
• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009
• Audit Committee Program (ACP)
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
Role of the Chairman Program (RCP)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม/
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ไทยออร์ แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์ เทรด จากัด
2553 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สร้ างคนเก่ง จากัด
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ ้ง จากัด
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ซิปโซ่ท้อปปิ คอลดริ๊ง จากัด
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร : ไม่มี
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• กรรมการบริษัท ไทยออร์ แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
• กรรมการบริษัท เอ็มดิก อินเตอร์ เทรด จากัด
• กรรมการ บริษัท สร้ างคนเก่ง จากัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ ้ง จากัด

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางเอมอร โชติยะปุตตะ
อายุ 53 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโทหลักสูตร ผู้บริหาร (Mini MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรีบญ
ั ชี มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท /
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จากัด
2546 – 2555
เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การสานักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2543 – 2546
เลขานุการ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
2541 – 2443
ผู้ชว่ ยผู้จดั การสานักตรวจสอบภายใน
บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
2536 – 2541
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน /
Compliance
บริษัท หลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จากัด
2534 – 2536
หัวหน้ าบัญชีต้นทุนโรงงาน
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
2532 – 2534
หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร : ไม่มี
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
อายุ 42 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสีย่ งและนวัตกรรม/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
21 เมษายน 2541
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
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

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัทไทยออร์ แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
2541 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :
156,550,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 30.10)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร :
น้ องชายคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และเป็ นพี่ชายคุณมณฑา ทัสฐาน
, คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• Ultra Wealth รุ่นที่ 4
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม/
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• กรรมการ บริษัทไทยออร์ แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
อายุ 43 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ด
ั การ/
ผูอ้ านวยการฝ่ายการจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
21 เมษายน 2541
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (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
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2541 - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการ
Procurement and Purchasing Director
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2544 - 2546
Brand Manager (Export Department)
บริษัท โซนุส เอ็กซ์ปอร์ ต, ไทย มาร์ ติน กรุ๊ป
2542 - 2544
Marketing
บริษัท บูติคนิวซิตี ้ จากัด (มหาชน)
2540 - 2542
พนักงานฝ่ ายบริหาร
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :
10,364,444 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 1.99)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร :
พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ คุณมณฑา ทัสฐาน ,
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
อายุ 36 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสีย่ งและนวัตกรรม/
กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 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 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติกำรอบรม
• Director Certification Program รุ่น 209/2015
• MDICP รุ่น 15
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2550 – 2551
นักวิเคราะห์การตลาด
Digital Alchemy Ltd.
2548 – 2550
วิศวกรรมซอฟแวร์
Thomson Reuters Software (Thailand) Ltd.
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :
15,546,667 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 2.99)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร :
น้ องชายคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ , คุณมณฑา ทัสฐาน ,
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม/
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางมณฑา ทัสฐาน
อายุ 40 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการฝ่าย Demand

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติกำรอบรม
• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ าย Demand
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2555 - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2550 - 2554
การตลาด บริษัท เคแอลเอส อิเลคทริค จากัด
2548 - 2553
การตลาด บริษัท เอสดับบลิว อินเตอร์ เน็ท จากัด
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :
7,773,333 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 1.49)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร :
น้ องสาวคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญและ
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ และเป็ นพี่สาวคุณเมทินี งามจิตรเจริญ และ
คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
อายุ 38 ปี
กรรมการบริหาร/ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ด
ั การ/
ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
ประวัติกำรอบรม
• Family Business Governance (FBG)
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริหาร/ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ/
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) :
15,546,667 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 2.99)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร :
น้ องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ ,คุณมณฑา ทัสฐาน และเป็ นพีส่ าว
คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางสาวชลธร งามจิตรเจริญ
อายุ 37 ปี
ผูอ้ านวยการฝ่ายการจัดการ Supply

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
1 มิถนุ ายน 2546
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติกำรอบรม
• Reactor Advanced planning and scheduling
กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2546 - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดการ Supply
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร :
ลูกพี่ลกู น้ องของคุณศุภกิจ งามจิตรเจริ ญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ, คุณมณฑา ทัสฐาน , คุณเมทินี งามจิตร
เจริญ และคุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดการ Supply
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางสาวฐิตพ
ิ ร เขียวยวง
อายุ 39 ปี
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
1 ตุลาคม 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
ประวัติกำรอบรม
• TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 หลักสูตรย่อย 105
(TFRS 10 TAS 27 TAS 28 TFRS 11 TFRS 12)
• TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 หลักสูตรย่อย 503
(TAS 12 TSIC 25 ร่าง TAS 41)
• การบัญชีภาษีเงินได้ ปี 59 หลักการ ปั ญหาและแนวปฏิบตั ิ
• ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทังระบบ
้
และอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
• ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่
และมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้ อง 2560
• มาตรฐาน TFRS for SMEs 2560
• เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้ านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2560 - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2547- 2560
ผู้จดั การตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท สานักงาน ทีเอเอส จากัด
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร : ไม่มี
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• การเงินที่สาคัญสาหรับผู้บริหาร
• TFRS 15 รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (หลักการ)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
อายุ 43 ปี
เลขานุการบริษทั /นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้ รับตำแหน่ ง
9 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประวัติกำรอบรม
• Company Secretary Program 68/2016
• CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IA
• HCME การบริหารทุนมนุษย์
• MDICP 15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้ นทุน
• ISO 9001: 2015 Requirements

ประสบกำรณ์ ทำงำน
2553 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร : ไม่มี
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่มี

กำรอบรมในปี ที่ผ่ำนมำ (2561)
• ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
• เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุน
้

บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 260.00 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีทนุ ชาระ
แล้ วรวม 260.00 ล้ านบาท คิดเป็ นจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 520.00 ล้ านหุ้น

โครงสร้างผูถ้ อื หุน
้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มงามจิตรเจริญ
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
บริษัท ดีงาม โฮลดิ ้ง จากัด
นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์
นางสาววิภาภรณ์ ตรีมทุ ธาพงศ์
นางเล็ก ตรีมทุ ธาพงศ์
นางสาวรัตนาภรณ์ คาโม
นางสาวภัสธารีย์ วงษ์ ทองหลิน
นายอติชาต คูบอ่ ทอง
นายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์
นายวิโรจน์ หัสดินไพศาล
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

156,550,000
15,546,667
15,546,667
10,364,444
7,773,333
80,806,400
39,991,110
21,735,500
20,951,300
10,496,367
5,370,000
4,125,000
3,564,000
3,469,000
396,289,788

30.106
2.990
2.990
1.993
1.495
15.540
7.691
4.180
4.029
2.019
1.033
0.793
0.685
0.667
76.211

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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การถือหุน
้ สามัญของคณะกรรมการบริษทั และคูส่ มรส
ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์ (คูส่ มรส)
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
นายพลรชฏ เปี ยถนอม
นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)

156,050,000
39,991,110
15,546,667
15,546,667
10,364,444
7,773,333
-

156,550,000
39,991,110
15,546,667
15,546,667
10,364,444
7,773,333
-

+500,000
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
-

ส่วนได้เสียของกรรมการไม่วา่ โดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทาขึน
้ ระหว่างปี 2561
- ไม่มี -
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวน 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ ประกาศบังคับใช้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทุกประการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
7. นางมณฑา ทัสฐาน

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรม / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็ นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภกิ จ งามจิต รเจริ ญ หรื อ นางสาววราลักษณ์ งามจิต รเจริ ญ หรื อ นายธี รนาท งามจิตรเจริ ญ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริษัท
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ในปี 2561 บริ ษั ท มีก ารจัด ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงและนวัต กรรม
โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี ้
จำนวนครั ง้ ที่เข้ ำร่ วมประชุม / จำนวนครัง้ ที่มีกำรประชุม
ชื่อ – นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
นายพลรชฏ เปี ยถนอม
นางเอมอร โชติยะปุตตะ
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

3/4
4/4
4/4
-

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและนวัตกรรม
2/2
2/2
2/2
-

หมายเหตุ :
- นายไสว ฉัตรชัยรุ่ งเรื อง ขาดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 1 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ เนื่องจากติดภารกิจ จึงทา
ให้ ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ จึงได้ มอบหมายให้ นายพลรชฏ เปี ยถนอมทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
- บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดย
การประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าประชุมรวมทังได้
้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้คณะกรรมการมีการกาหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้ าทุกปี โดยจะแจ้ งกาหนดการประชุมของปี หน้ าในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไตรมาสที่ 3 ของทุกๆปี

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงและนวัตกรรม ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรม
จานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการบริหาร จานวน 5 ท่าน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวชลธร งามจิตรเจริญ
นางสาวฐิ ติพร เขียวยวง

ตำแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ / ผู้อานวยการฝ่ ายการจัดซื ้อจัดหาและจัดซื ้อต่างประเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการ Demand
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ/ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการ Supply
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวธนิดา เกรียงพานิช ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2558
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
1. จัดทาและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14
ให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้ าทีอ่ ื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี ้
4.1 ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ดิ ้ านการกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
4.2 ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
4.4 จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
4.5 หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัท
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและนวัตกรรม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายจัดการ Supply

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและ
จัดซื้อต่างประเทศ
ฝ่ายจัดการ Demand

ฝ่ายพัฒนาและ
ควบคุมระบบธุรกิจ
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นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญ ที่จะทาให้ บ ริ ษัทประสบความสาเร็ จและเติบโต
ก้ าวหน้ าทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จึงมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจนเป็ นระบบและต่อเนื่อง บริษัทสนับสนุนและ
ลงทุนด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการปรับตัวเพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่สาคัญคือ การเพิ่ม
ขีดความสามารถและการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชานาญในการทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร
ทุกระดับให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทได้ มีการกาหนดกรอบแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
(Career Planning & Development) ด้ ว ยวิ ธีการฝึ กอบรม ปฐมนิ เทศ สัมมนาทัง้ ในและนอกสถานที่ รวมถึงการไปดูงานทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่ มุง่ สูค่ วามสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
บริ ษัทให้ ความสาคัญ ในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริ ง มีพี่เลี ้ยงคอยให้ คาแนะนา โดยผ่านโปรแกรม On the
Job Training ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตังแต่
้ วันแรกที่เริ่ มปฏิบตั ิงาน และฝึ กให้ พนักงานรุ่นพี่ดูแลสอนงาน เป็ นการใช้ ระบบพี่เลี ้ยง ถ่ายทอด
ความรู้ให้ แก่พนักงานรุ่นน้ อง รวมทังการแบ่
้
งปั นความรู้โดยการแนะนา (Coaching) ให้ แก่น้องนักศึกษาที่เข้ ามาฝึ กงานด้ วย และในช่วงเดือน
ตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อวัดระดับ ความรู้ ความสามารถประจาต าแหน่ ง เพื่อการปรับ ตาแหน่งให้ สูงขึน้ และมีห น้ าที่งานที่
แตกต่างไปจากเดิมและสร้ างมูลค่าให้ แก่ตวั บุคลากรสูงขึ ้น เพื่อสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน
อบรมภายใน

อบรมภายนอก

รายละเอียด
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมพนักงานทังหมด
้
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย
จานวนนักศึกษาที่มาฝึ กงาน

ปี 2561
716 ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมง/คน
1 คน
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ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน
(บาท/ คน/ ครัง้ )
15,500
13,000
12,500
11,000
10,000
5,000

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
สาหรับงวดปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังนี ้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ – สกุล

1. นายไสว
2. นายพลรชฏ
3. นางเอมอร
4. นายศุภกิจ
5. นายธีรนาท
6. นางสาววราลักษณ์
7. นางมณฑา

ฉัตรชัยรุ่งเรือง
เปี ยถนอม
โชติยะปุตตะ
งามจิตรเจริญ
งามจิตรเจริญ
งามจิตรเจริญ
ทัสฐาน

คณะ
กรรมการ

ปี 2560
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

90,000
72,000
72,000
-

48,000
40,000
40,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยงและ
นวัตกรรม
10,000
-

คณะ
กรรมการ

ปี 2561
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

46,000
55,000
51,000
-

37,000
43,000
43,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยงและ
นวัตกรรม
15,000
-

หมายเหตุ :
1. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรม ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้ ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมกรรมการปี 2560
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรม ครัง้ ที่ 2-4/2561 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการโดยใช้ ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมกรรมการปี 2561 ซึง่ ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
3. บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่นายพลรชฏ เปี ยถนอม เพิ่ม 4,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2561
เนื่องจากนายพลรชฏ เปี ยถนอม ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทนนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง ที่ ติดภารกิจ ทาให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริหารดังนี ้

ค่ าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตาแหน่งและค่าคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
รวม

ปี 2560
จานวนราย
ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
7
11.29
7
4.58
7
15.87

ปี 2561
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
7
10.05
7
4.48
7
14.53

ค่าตอบแทนอื่น
1) กองทุนประกันสังคม
บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้ แก่ผ้ บู ริหารจานวน 7 ราย รวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 63,000 บาท
2) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารโดยบริ ษัทได้ สมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 2-5% (ตามอายุงาน) ของเงินเดือน
โดย ณ สิ ้นปี 2561 บริษัทได้ จา่ ยเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริหารจานวน 6 ราย รวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 144,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทมี
ผู้บริหารจานวน 1 ราย ที่มีอายุการทางานไม่ครบ 1 ปี ซึง่ ยังไม่มีสิทธิเข้ าร่วมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3) ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
บริษัทได้ จดั ให้ พนักงานทุกคนสามารถเข้ าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุม่ แบบชัว่ ระยะเวลา โดยบริษัทจะจ่ายสวัสดิการนีใ้ ห้ หลังจาก
พนักงานมีอายุงานครบ 1 ปี หรืออยู่ในระดับ Group Leader ขึน้ ไป ซึ่งประกันชีวิตดังกล่าวอยู่ในรูปแบบประกันชีวิตซึ่งคุ้มครองกรณีเจ็บป่ วย
และอุบตั ิเหตุ รวมถึงกรณีเสียชีวิต โดยมีผ้ บู ริหารเข้ าร่วมโครงการปี 2561 จานวน 7 ราย รวมทังสิ
้ ้น 41,301 บาท
4) โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ ายซึ่งให้ ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงิน
เกษี ยณอายุที่จะได้ รับตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้ อง โดยผลประโยชน์ที่ให้ จะขึน้ อยูก่ ับระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปี สดุ ท้ ายของ
พนักงานก่อนที่จะเกษี ยณอายุ โดยบริษัทประมาณผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุสาหรับผู้บริหารทุกรายในปี 2560 และในปี 2561 เท่ากับ 1.38
ล้ านบาท และ 1.63 ล้ านบาท ตามลาดับ
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จานวนบุคลากรและค่าตอบแทน
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ทังสิ
้ น้ จานวน 90 คน และจานวน 113 คน ตามลาดับ บริ ษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานทัง้ สิน้ ตามแบบยื่นรายการภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จานวน 22.52 ล้ านบาท และจานวน
29.38 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ าย
ดังนี ้

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

จานวนพนักงาน
(คน)
ปี 2560
ปี 2561
7
6
10
10
50
66
2
1
12
22
9
8
90
113

จานวนค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
4.12
5.11
1.79
1.94
9.33
14.27
0.40
0.39
4.30
4.35
2.58
3.32
22.52
29.38

1) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
2) โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
บริ ษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 3.70 ล้ าน
บาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 4.60 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของปี 2560 จานวน 0.94 ล้ านบาท และของปี 2561
จานวน 0.90 ล้ านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปีทผ
ี่ า่ นมา
-ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
เงินสารองตามกฎหมาย และเงิน สารองต่างๆ ทัง้ หมด อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ทอาจกาหนดให้ มีการจ่ายเงิน ปั น ผลในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราที่
กาหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กับความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารงานของบริ ษั ท ซึ่งการจ่า ยเงิน ปั น ผลนัน้ จะต้ องไม่มีผ ลกระทบต่อการด าเนิ น งาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุ รกิ จ
ควาจาเป็ น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ หรือยกเว้ น กรณีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ ดาเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริษัท และต้ องรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

150,860,000

70,004,000

-

เงินปั นผลประจาปี

57,000,000

50,000,000

67,600,000

0.59

0.28

0.08

88.83%

104.50%

97.73%

กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึน้ นัน้ จะช่วยให้ การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยึดมัน่ ความ
ถูกต้ องและโปร่งใส รวมทังเป็
้ นการปลูกฝั งให้ พนักงานทังองค์
้ กรมีความตระหนัก และมีจิตสานึกในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งและเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนแก่บริษัท ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริ ม
กิจการของบริ ษัทให้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยว ข้ อง อีกทัง้ ยัง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี( Good Corporate Governance) ของบริ ษัท
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้ รับส่วน
แบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไข
ข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการ
ใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้ อมูลประกอบที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้ วน
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้ อยละห้ าสามารถนาเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าไม่เกิน 90 วัน ก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น
5. เมื่อการประชุมเสร็ จแล้ ว บริ ษัทจะจัดทารายงานประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน และได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัท
จะต้ องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ ในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ น
ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริ ษัท และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ คณะกรรมการบริ ษั ทเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพื่อร่วมชี ้แจงหรือตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักถึงหน้ าที่ในการดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้ อมูล
ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริ หารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ จะแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ สง่ หนังสือมอบ
ฉันทะรูป แบบที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็น ด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระได้ ต ามความประสงค์ พร้ อมทัง้ แนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทังระบุ
้ เอกสารหลักฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตังกรรมการ
้
บริษัทยังได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
จะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ที่สร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไรให้ กบั บริ ษัท ซึง่ ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษัทได้ บริ ษัทจึงได้ ให้ ความสาคัญ ต่อสิทธิผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ แข่ง คู่ค้า
เจ้ าหนี ้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียพึงได้ รับอย่างทัว่ ถึง
การจัดให้ มีชอ่ งทางสาหรับให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน

ลูกค้ า
คู่แข่ ง
คู่ค้า
เจ้ าหนี ้

สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม

: บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรู้และทักษะในการบริ หารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
: บริษัทได้ ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ ความสาคัญ
ต่อ การพัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งานอย่ า งทั่ว ถึ ง และสม่ า เสมอ โดยจัด ให้ มี ก ารอบรมพั ฒ นาความรู้
ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สาหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
: บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะผลิตสินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดโดยให้ ความสาคัญด้ านความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
: บริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
: บริษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ ไม่
เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นทุจริตในการค้ ากับคูค่ ้ า
: บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การ
ใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กับเจ้ าหนี ้ เพื่อ
บรรลุประโยชน์ร่วมกัน
: บริ ษั ทจะไม่ทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมอีกทัง้ ยังต้ อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คมปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นใน
หมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังปฏิ
้ บัติและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริ ษัทได้ จัดให้ มีมาตรการและช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้ งเบาะแส
ข้ อร้ องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี ้
จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู9่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)
แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th
อีเมล์ : tanida@ziga.co.th
สาหรับพนักงานสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ โดยผ่านอีเมล์เลขานุการบริษัท
ช่ องทางการติดต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้ องเรียนโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท
คุณธนิดา เกรียงพานิช

tanida@ziga.co.th

ทังนี
้ บ้ ริ ษั ท กาหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้ งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บ รักษาความลับ ของข้ อมูล เกี่ยวกับ การแจ้ ง
เบาะแส โดยบริษัท จะนาเรื่องที่ได้ รับการร้ องเรียนเข้ าสูก่ ระบวนการตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูล ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนข้ อมูล ที่ ส าคัญ ที่ มีผ ลกระทบ ต่อราคาหลักทรั พย์ ข องบริ ษั ท ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทเพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องกับบริษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ และบริ ษัทได้ เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แล้ ว บริ ษัทจะทาการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- รายงานประจาปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารจัด ท ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจาปี
(แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะ
สะท้ อนให้ เห็นการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้ างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน
และผลการด าเนิ นงาน โครงสร้ างคณะกรรมการ รวมทัง้ การปฏิบัติ ห น้ าที่ ในรอบปี ที่ ผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นต้ น
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- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ งา่ ย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนันคณะกรรมการจึ
้
งได้
ดูแลให้ มีการเปิ ด เผยข้ อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับ บริ ษั ทไว้ บ นเว็บไซต์ ของบริ ษั ท (www.ziga.co.th) เพิ่ มเติมจากที่ได้ เปิ ด เผยไว้ ใน
รายงานประจาปี อาทิ นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี นโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้ า นการทุจริ ต
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรื อสอบทานจาก
ผู้สอบบัญ ชีที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสาคัญ ของบริ ษั ท ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดข้ อมูล
ดังกล่าวได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริ หารจากองค์กรต่างๆ
จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทังคณะ
้
ปั จจุบนั บริ ษัทมี
กรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารจานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท มีกรรมการบริ ห ารทัง้ สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ นผู้กาหนดแนวทางและ
กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัทและเพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไป
อย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท มี กรรมการตรวจสอบทัง้ สิ น้ 3 ท่า น เพื่ อปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน จะต้ องมีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญ ชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
1.3 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและนวัต กรรม บริ ษั ท มี ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและนวัต กรรมทัง้ สิ น้ 3 ท่ า น
เพื่อปฏิบัติหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงและนวัตกรรมมีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริ ษั ทมีน โยบายให้ ป ระธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร และ/หรื อกรรมการผู้จัด การต้ องไม่เป็ น บุค คล
เดียวกัน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทังนี
้ ้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้ าที่ในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หาร ขณะที่ผ้ ูบ ริ หารทาหน้ าที่ บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด และเพื่อเป็ นการป้องกันการมีอานาจเบ็ดเสร็ จ บริ ษัทจึงได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจนในอานาจการดาเนินงานของ
บริษัท(Authority Table)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริษัทเพื่อให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบัติตามข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ต้ องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษั ทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และ
คานึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริ ษัทและกากับดูแลให้ ฝ่ ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง ว่าผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้ องดู แล
ให้ บริษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อที่กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทรวมทังปฏิ
้ บตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้ วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายงาน และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังระดั
้ บบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้ มีการกาหนดขอบเขตหน้ าที่และอานาจ
ดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินให้ เกิดประโยชน์ มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทจัดให้ มี ระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริหาร และจัดการเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานจริ งกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงทัง้ ที่ มาจากภายในที่ พบในการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่ เป็ น สาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการติด ตามเหตุการณ์ ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องติดตามความเสี่ยงนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้ าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดล่วงหน้ า
7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าประชุมรวมทัง้ ได้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษร และจัด เก็ บ รายงานการประชุมที่ ผ่า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท พร้ อมให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ที่ เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบได้
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4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและ
ผู้บริ หารที่มีคุณ ภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกิน ควร และอยู่ในระดับที่ สามารถเทียบเคี ยงได้ กับบริ ษั ทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน ปั จจัย ที่ จะน ามาพิ จารณา ประกอบด้ ว ย ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิ ด ชอบ ทัง้ นี ้ การจ่า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่
ละท่าน ประกอบกับผลดาเนินการของบริษัท
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัทเพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และนวัตกรรม

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ หน้ าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย โดยสรุปอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. มีอานาจ หน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ รวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
2. กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้ านการบริ หาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทังทบทวนเปลี
้
่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตาม นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวาง
แผนการสืบทอดงาน
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4. กากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุน
ข้ อก าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ อาทิ การท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้ ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่งทรั พ ย์ สิ น ที่ ส าคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อ านาจแต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร และ
คณะอนุก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม รวมถึ งกาหนดขอบเขตอานาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนันต้
้ อง
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรือมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับ บริ ษั ท หรื อบริ ษั ทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ น การอนุมัติรายการที่เป็ น ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
6. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุค คลอื่น ใดปฏิ บัติ การอย่า งหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิ กถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ า มี) ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่น ใดของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
8. แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษั ท เพื่ อรับ ผิ ด ชอบด าเนิ น การในด้ า นต่า งๆ ในนามของบริ ษั ท หรื อคณะกรรมการ เช่น ทะเบีย น
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษั ท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มีค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี ้ พิจารณาความเป็ นอิสระ
ของสานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง ผู้บริหารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิบัติ ต ามกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีการดาเนินการเป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
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6. พิจารณาให้ ความเห็นชอบกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน หรื อระเบี ยบว่าด้ วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7. อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขันตอนการรายงานทางการเงิ
้
นอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสาคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. ทบทวนกับฝ่ ายบริ หารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
11. สอบทานร่วมกับฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการจัดทาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร (Management’s Discussion
and Analysis หรือ MD&A) ซึง่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัท
12. พิ จ ารณารายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง มี ข นาดราย การที่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด ของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
14. ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่ องที่ ได้ รับ แจ้ งจากผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษั ท ในกรณี ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชีพ บพฤติ กรรมอัน ควรสงสัยว่า
กรรมการ ผู้ จัด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ กระท าความผิ ด ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงและ
นวัตกรรมมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงแนวโน้ มของผลกระทบที่อาจมีตอ่ องค์กรและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรเพื่อ
ความยัง่ ยืน
2. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและนวัตกรรมให้ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริ หารงาน เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมตามความจาเป็ น
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4. ติดตามดาเนินการบริ หาร ความเสี่ยงและนวัตกรรม รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ น
ระบบ
5. รายงานความเสี่ ย งและนวัต กรรม ข้ อ เสนอแนะในการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป

ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์
เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บริ หารจัดการการด าเนิ นงานของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามภารกิ จหลัก (Mission) ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท
5. กาหนดบาเหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงิ นโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจาของพนักงาน
บริษัทตังแต่
้ ระดับรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลงไป
6. เจราจา และเข้ าทาสัญญา และ/หรื อ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
7. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรือกรรมการบริษัท
8. กากับดูแลการทางานของกรรมการผู้จดั การให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท
9. กากับดูแลดาเนินการส่วนงาน Business Development ให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท
10. อนุมตั ิและแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
11. ปฏิบัติหน้ าที่อื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ มีอานาจดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบัติ
หน้ าที่ดงั กล่าว
12. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ ไว้ และ/
หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจ
ช่วงที่ทาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือ
บุค คลที่ อาจมีค วามขัด แย้ ง (ตามที่ นิ ยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับ ประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
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ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ด
ั การ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบัติ ตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ประกาศอื่ น ใด กฎ ระเบี ย บ และ/หรื อ ข้ อบั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง และมติ ข องที่ ป ร ะชุม ผู้ ถื อ หุ้ นและที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์
เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริ หารจัดการการด าเนิ นงานของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามภารกิ จหลัก (Mission) ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท
4. กากับดูแลการดาเนินการด้ านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้ านการปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มี อ านาจจ้ า ง แต่ งตัง้ โยกย้ า ย ปลดออก เลิ ก จ้ า ง ก าหนดอัต ราค่ า จ้ า งและค่ า ตอบแทนส าหรั บ พนัก งานบริ ษั ท
โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอานาจช่วงให้ ดาเนินการแทนได้
6. เจราจา และเข้ าทาสัญญา และ/หรื อ ธุรกรรมใดๆ ที่ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
7. ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริ ษัท เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานตามปกติ ธุ ระและงานบริ ห ารของบริ ษั ท กาหนดนโยบาย แผนธุ รกิ จ
งบประมาณ โครงสร้ างการบริหารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลัน่ กรองข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้ างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิหรือให้ ความเห็นชอบ
3. มีอานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อดาเนินกิจการหรื อบริ หารงานของบริ ษัท และกาหนดอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้ การดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
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4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับดูแลให้
การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จา่ ยในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150 ล้ าน
บาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัท แต่ละ
รายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท
8. พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
9. กาหนดโครงสร้ างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การเลิกจ้ าง การกาหนดเงิน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตังแต่
้ ระดับผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ หรือเทียบเท่าขึ ้นไป ยกเว้ นตาแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การ
10. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข
บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนันๆได้
้ ตามที่เห็นสมควร
11. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ าปกติ ซึ่ งเป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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อานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ กาหนดให้ อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริ หาร
และผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี ้

ระดับ
คณะกรรมการบริษัท
(มีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)
คณะกรรมการบริหาร
- ตามงบประมาณ
- นอกงบประมาณ

ซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์ สิน
ตังแต่
้ 100 ล้ านบาทขึ ้นไป

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

ทาสัญญาเงินกู้/เงินคา้
ประกันและภาระผูกพันทาง
การเงิน
ตังแต่
้ 300 ล้ านบาทขึ ้นไป

80 ล้ านบาท – 150 ล้ านบาท
ตังแต่
้ 5 ล้ านบาท – 100 ล้ านบาท
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท

ตังแต่
้ 5 ล้ านบาท – 300 ล้ าน
บาท
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ไม่เกิน 80 ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
- ตามงบประมาณ
(อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริหาร)
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
- นอกงบประมาณ*
*หมายเหตุ :
1. กรณีที่มีการอนุมตั ินอกงบประมาณเกินกว่า 1 ล้ านบาท จะต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป เพื่อพิจารณาว่า
ควรต้ องมีการปรับปรุงงบประมาณหรือไม่
2. กรณีที่เป็ นรายการซื ้อ/ขาย/โอนทรัพย์สินเดียวกันแต่แบ่งจ่ายชาระ ให้ พิจารณาจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินนัน้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทจะกระทาผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณา
คัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลื อก
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งดังกล่าว จากนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทาการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริษัท
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรื อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการที่บริ ษั ทนัน้ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษั ทซึ่ง
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วย กรรมการจานวนไม่น้ อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้ อยกว่า กึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีซงึ่ บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้ า จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ต รงเป็ น สามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่ สุด กับ ส่ว นหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามารับ
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุค คลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรือตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงแค่วาระที่ยงั เหลืออยู่ โดยมติของคณะกรรมการ
ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2561 ได้ กาหนดให้ มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ เพื่อทาการประเมินกรรมการบริษัทเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงานปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดยการประเมิน ตนเองของ
กรรมการทัง้ คณะ และประเมิน ตนเองรายบุค คล โดยแบ่งเกณฑ์ ระดับ คะแนนเป็ น 5 ระดับ และสรุ ป ผลการประเมิน ในภาพรวมเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเผยในรายงานประจาปี เพื่อให้ การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ ปรับปรุงข้ อคาถามและ
เกณฑ์การประเมินให้ สอดคล้ องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท ซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และ
นาข้ อเสนอแนะจากการประเมินผล มากาหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
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1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ประเด็นคาถาม ประกอบด้ วย 4 หมวดหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ
กรรมการที่ทาการประเมิน คือ กรรมการที่ดารงตาแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทังสิ
้ ้น 7 ท่าน
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทังคณะ)
้
มีคา่ ระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้ อยละ 91.63
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)
ประเด็นคาถาม ประกอบด้ วย 3 หมวดหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีคา่ ระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้ อยละ 93.25

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสาคัญ กับ การเข้ า ร่ วมอบรมสัม มนาหลักสูต รที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของ
กรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึง่ จะเสริมให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การอบรมของกรรมการ
บริ ษั ท มี กรรมการที่มีค วามรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ ในหน้ าที่ กรรมการและธุรกิ จอยู่เสมอ และบริ ษั ทสนับ สนุน ให้
กรรมการทุกคนได้ ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทาหน้ าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ กรรมการเข้ า ร่วม
อบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ทาให้ เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นามาประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจของบริษัท
นอกจากนัน้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้ านต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้ วย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณ สมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่ เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท จะพิจารณาคัด เลือกกรรมการอิส ระจากผู้ท รงคุณ วุฒิ มี
ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้ านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายในการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีจานวนไม่
น้ อยกว่า 3 ท่าน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พีน่ ้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะรับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งและไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูให้ บ ริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการเป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วยเว้ นแต่จะพ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับ การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ทผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยแต่งตังจาก
้
กรรมการอิสระของบริ ษัทที่คณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบัง คับ และ/ หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี ้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
3. มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทาให้ บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิ่มมากขึ ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy)
ให้ กับบริ ษัทโดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัท
ทังนี
้ ้ในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรือ บริ ษัทร่วมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องทาหน้ าที่ในการกากับดูแลบริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม ให้ บ ริ ห ารจัด การ หรื อด าเนิ น งาน ต่า งๆ ตามนโยบายที่ บ ริ ษั ท ก าหนด รวมถึ งจะต้ องใช้ ดุล ยพิ นิ จตามมติ ข องที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัทย่อย และ/หรือบริ ษัทร่วม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุ ดแก่บริษัท
และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นาความลับ
และ/หรือข้ อมูลภายในของบริษัทไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรือทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนักงาน และลูกจ้ าง รวมถึงคู่ส มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ ข้อมูล
ภายในของบริ ษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อทาการซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้ บุคคลอื่นซื ้อ ขาย เสนอซื ้อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมถึงการ
โอน หรื อรับ โอนหลักทรัพย์ข องบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า
ดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรือให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าวโดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ าฝื นจะ
ถูกลงโทษตามมาตรการทางวินยั ของบริษัท
3. บริษัท ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง เข้ าใจและรับทราบภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิ ติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
รวมทัง้ การรายงานการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง คู่ส มรส และ บุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าว ะต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
4. บริ ษั ท ได้ ด าเนิ นการให้ กรรมการและผู้บ ริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะก รรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม) ภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่ เกิ ด รายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานนี ใ้ ห้ แ ก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัท จะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ าง ทราบเกี่ยวกับข้ อกาหนดข้ างต้ น
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นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทได้ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการสื่อสารและเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทัน เวลา ให้ กับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่ว นเกี่ ยวข้ องอื่น ๆอย่า งเท่าเที ยมและ
เป็ นธรรม ผ่านสื่อด้ านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่
ข้ อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล์ เป็ นต้ น
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)
แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th
ติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนิดา เกรียงพานิช
โทรศัพท์ : 02-816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ : ir@ziga.co.th
นอกจากต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานแล้ วคณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิของนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี ้
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
1. เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้ อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น
3. เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมโดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลนักลงทุน
สัมพันธ์ได้
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพื ้นฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบนอามิสสินจ้ าง
ใดๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอื ้อประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
5. สร้ างความเชื่อมัน่ สร้ างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทกุ ฝ่ าย
6. ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหุ้นที่บริษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็ นมืออาชีพ
8. หมัน่ ศึกษาหาข้ อมูลบริษัท และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน “Opportunity Days”
เข้ าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุน Opportunity Days ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 3 ครัง้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ จดั ให้ กิจกรรมในช่วงหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆไตรมาส โดยบริษัทได้ เข้ าร่วมกิจกรรมนี ้อย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit”
บริ ษั ท เปิ ด โอกาสจัด กิ จกรรมดังกล่า วโดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อชีแ้ จงข้ อมูล เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท แก่นักวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้นที่สนใจมาร่วมงาน เพื่อเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ความมัน่ ใจ ในการเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
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กิจกรรม “mai FORUM 2018”
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้ จดั
กิจกรรม mai FORUM 2018 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ Central World โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอให้ กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้ รับทราบข้ อมูลของบริษัทต่างๆ ซึง่ ภายในงานได้ มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้ อมูลและสินค้ าของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้ เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ทสี่ นใจเป็ นจานวนมาก

กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางอืน
่ ๆ
บริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนาบริ ษัท การให้ ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตลอดจนการให้ สัมภาษณ์ กับสื่อมวลชน
ในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสียทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้ รับทราบ
ข้ อมูลของบริษัทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆอาทิเช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ การเป็ นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็ นต้ น
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสีย่ ง
ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจารณาประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ าย
บริหารในด้ านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้ อมการควบคุม 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึ่งจัดทาโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้ อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบ
บั ญ ชี ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลระบบควบคุ ม ภายในทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จากการตรวจสอบงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2561
จากการพิจารณาข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้ จดั ให้ มีการจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหาร
ได้ สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดาเนินการให้ ระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทังสามารถปรั
้
บปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ แ ละสอดคล้ องกับ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทมีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทังได้
้ กาหนดระเบียบ ข้ อบังคับ
นโยบาย ระดับอานาจการบริหารและระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ บริษัทได้ จดั ให้ มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้ าง
หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน
ระบบปฏิบัติ งานของกิ จกรรมต่างๆ ให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษั ทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่ องการท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ งหรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งได้ แ ก่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ บุคคล
ดังกล่าวได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกล่าวนาไปใช้ โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอานาจ สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ทมีนโยบายว่าจ้ างผู้ต รวจสอบภายในซึ่งเป็ น บุค คลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้ มีมติแต่งตัง้ บริ ษั ท เวลท์ตี ้
แอคเคาท์ติ ้ง จากัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยได้ มอบหมายให้ นายปิ ติ ชัชวาลโชคชัย เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท เวลท์ตี ้ แอคเคาท์ติ ้ง จากัด แล้ วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้ าที่การเป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ ในด้ านการตรวจสอบ
ภายในมาเป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยผู้ป ฏิบัติ งานหลักได้ เคยผ่ า นหลักสูต รประกาศนี ยบัต รผู้ต รวจสอบภายในของประเทศ ไทย (CPA)
ของสมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อีกทัง้ ยังไม่มีค วามเกี่ ยวข้ องใดๆ กับ บริ ษั ท จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ข้ อแนะนาให้ แก่บริษัทได้ อย่างอิสระและเป็ นกลาง
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกย้ ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้ องผ่านการคัดเลือกและได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ต รวจสอบภายในที่ ผ่านการพิจารณาแล้ วแก่ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อง

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)

66

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท ซิก้า อิน โนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีน โยบายการดาเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับ การมีส่วนรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ภายใต้ แนวความคิดที่ว่าการดาเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้ อมที่ดีและประชากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทาให้ เกิดการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนได้

“เพิม่ มูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ
•
•
•

ผลิต สิน ค้ า เหล็ กนวัต กรรม เพื่ อเพิ่ มมูล ค่า สิน ค้ า สร้ า งลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม (niche market)ด้ วยเทคโนโลยีการป้ องกัน สนิ มที่ เหมาะสม
กับการใช้ งาน
ขับเคลื่อนองค์กรด้ วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน
ลดต้ นทุนบริหาร
วิจยั พัฒนาสินค้ าระบบการสร้ างร้ านค้ าสาเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าและรองรับสังคมผู้สงู วัย ลดการพึง่ พิงแรงงาน

SMART

SPIRIT

ENERGETIC

SHARING

Smart-Work Smart การทางานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้ องเข้ าใจและสามารถปรับปรุงการทางานด้ วยความคิดที่สร้ างสรรค์ เพื่อ
การทางานที่ดีกว่าเสมอ และรู้จกั การประยุกต์ เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
Spirit-Never give up ทัศนคติในการก้ าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้ องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้ องมีจิตวิญญาณ
ที่จะมองอย่างสร้ างสรรค์เสมอ ไม่วา่ โลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้ เสมอด้ วยทัศนคติที่ดี
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ ย นเร็ ว แค่ไหน เราต้ อ งวิ่ งให้ เร็ ว เพื่ อ ทัน โลกดัง นัน้ เราต้ อ งเตรี ย มพร้ อมเสมอด้ ว ยพลังที่ พ ร้ อมจะ
เปลี่ยนแปลง
Sharing-We can grow together เราแบ่งปั นความรู้และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และทางานเป็ นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์กร
เหมือนพี่เหมือนน้ อง และมีค่านิยม การแบ่งปั น สู่สั งคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เรา
กาลังอยูจ่ ะเติบโตไปพร้ อมกันหากเรามีการแบ่งปั น
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นโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
1.การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ท ให้ ค วามสาคัญ ในการด าเนิ น ธุรกิ จ โดยปฏิบัติ ตามกรอบการแข่งขัน ทางการค้ าที่ สุจริ ต และเป็ น ธรรมภายใต้ กรอบของ
กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
้
าย การด าเนิน ธุรกิจกับ คู่ค้ าต้ องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสี ยต่อชื่อเสียงของบริ ษั ท หรื อขัด ต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิด
ทรัพย์ สินทางปั ญ ญารวมทัง้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูบ ริ ห าร พนักงานใช้ ท รัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษั ท อย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ ใช้ สิน ค้ าและบริ การ
ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
2.การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้ อง โดยจัดให้ มีแนวทางในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการ
สร้ างความสาเร็จของงานด้ วยวิธีการทุจริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดนโยบาย
ดังนี ้
• สร้ างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบต
ั ิงานตามระเบียบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
• จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุล การใช้ อ านาจ
ให้ เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานทุจริต หรือมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ต่างๆ
• ห้ ามมิให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานกระท าการใดๆ อันเป็ นการเรี ย กร้ อง หรื อ ยอมรับ ซึ่งทรัพ ย์ สิ นหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่สอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบ หรื อ
อาจทาให้ บริษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
• ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนักงานให้ หรื อเสนอที่ จะเสนอที่ จะให้ ทรัพ ย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ บคุ คลนัน้ กระทาหรื อละเว้ นการกระทาใด ผิดต่อกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่
ของตน
จากนโยบายดังกล่า ว บริ ษั ท ได้ แ สดงเจตนารมณ์ ต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม
หากมีก ารให้ ผ ลประโยชน์ แ ก่บุค คลภายนอก ที่ น อกเหนื อจากเงิน ตราโดยผลประโยชน์ ดังกล่าวเป็ น การส่งเสริ ม
การตลาดของบริษัทนัน้ บริษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นหลัก
3.การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนซึง่ เป็ นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็ นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้ และ
มีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้ วยการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้ แรงงานเด็ก และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมโดยมีหลักการที่สาคัญ 2 ด้ านดังนี ้
• บริ ษัทเน้ นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ทางานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ทางานที่เอื ้ออานวย และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองและนาความรู้ความสามารถร่วมกันสร้ าง
ความก้ าวหน้ าทังต่
้ อตนเองและองค์กร จึงจัดให้ มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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•

บริ ษั ท จัด ให้ มี ผ ลตอบแทน สวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสม และเป็ น ธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี ย้ ขยัน ประกัน สังคม
เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้ าเป้า ชุดยูนิฟอร์ ม คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค งานเลี ้ยงสังสรรค์ประจาปี จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/
งานศพ

5.ความรับผิดชอบต่ อผู้บริ โภค
บริษัทให้ ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยมีแนวนโยบายปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้ า ดังนี ้
• ส่งมอบสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
• ให้ ข้อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถก
ู ต้ อง เพียงพอ และทั นต่อเหตุการณ์ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณ ฑ์และการให้ บริ การ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ ลูกค้ าเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการนันๆ
้
• ติดต่อกับ ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีป ระสิท ธิ ภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ข องลูกค้ า และจัดให้ มีร ะบบกระบวนการที่ให้
ลูกค้ าร้ องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ รวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนอง
• รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทให้ ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย
เพื่อให้ ทุกกระบวนการของบริ ษัทมีประสิทธิ ภาพสูงสุด และมีการใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้ หลัก 3R คือ ลดการใช้ ทรัพยากร (Reduce)
หมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ ใ หม่ ( Reuse/Recycle) และฟื ้ น ฟู ก ลั บ สู่ ส ภาพเดิ ม (Replenish) และมี น โยบายไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ สู่ สิ่ ง แวดล้ อม
(Zero Emission) เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจอยูภ่ ายใต้ กระบวนการสร้ างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้ จริง
การจัดการสิ่งแวดล้ อมของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม ทังในระดั
้
บมากและน้ อย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้ าง และยอมรับว่าจะต้ องปรับปรุงแก้ ไข รวมทังพั
้ ฒนากระบวนการ
ประกอบกิจการ ให้ สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้ อมกับปกป้องและบูรณะฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมให้ กลับคืนมาได้ ดงั เดิมในที่สดุ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั กิจการเอง รวมทังสั
้ งคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
7.การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษั ท ตระหนั ก ในความเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนหรื อ สั ง คมซึ่ ง มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ ด้ วยการสร้ างการจ้ างงานและ
สร้ างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทาให้ เกิดความเข้ มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชนโดยมีแนวนโยบายการดาเนินงาน
ดังนี ้
1) มุ่งมั่นพัฒนาให้ ธุรกิจเจริ ญ เติ บโตอย่างยั่ งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของ
ชุมชน และให้ ความช่วยเหลือสังคมด้ วยความตังใจ
้
2) ดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคมทัง้ ชุมชนใกล้ และชุมชนรอบบริ ษั ท
รวมถึงชุมชนในพื ้นที่หา่ งไกลที่สาธารณูปโภคเข้ าไปไม่ถึง
นอกจากบริ ษั ท จะมุ่งมั่น ให้ ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาการท างาน และด าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้ ห ลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
มีเจตนารมณ์ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแล้ ว ยังได้ ให้ ความสาคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้ อมไม่ลดหย่อนไปกว่ากันโดย บริ ษัทมุ่งที่จ ะ
ตอบแทนสังคม ด้ วยการทานุบารุงสภาพสังคมไทยให้ น่าอยูต่ ลอดไป
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8.การพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม
บริษัทจะสนับสนุนการสร้ างสรรค์และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความ
สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี ้
• นวัตกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล
การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคลให้ ความสาคัญกับการปลูกจิตสานึกการ
เป็ นผู้ที่สร้ างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้ องการ
ของสังคมด้ วย อันเป็ นการพัฒนานวัต กรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ ภายนอกบริ ษั ทการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทาประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้ สงั คม ทาให้ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึน้ ได้ ทาให้ พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการทางาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทาง
นวัตกรรมของบริษัทเข้ ากับการแก้ ปัญหาของลูกค้ าและสังคมได้ อย่างแท้ จริง
• นวัตกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับกิจการ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบริษัทนัน้ มุ่งเน้ นการร่วมพัฒนานวัตกรรม
กับผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้ างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ ดีขึน้ เป็ นการ
สร้ างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในตามปกติ
การพัฒนานวัตกรรมบริษัทมองว่าจะทาให้ มีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นและ สามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรมที่กิจการของ
บริษัทไม่สามารถดาเนินการได้ เพียงลาพัง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากับผู้อื่นภายนอก เช่น การร่วมกับ
คูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทาน สร้ างรูปแบบการทางานร่วมกันใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ หรือการพัฒนาสินค้ าหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษัท เป็ นต้ น
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการจัด ท าแผนงานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่ อ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายปี โดยในปี 2561 การดาเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม มีดงั นี ้
การต่ อต้ านทุจ ริ ต คอร์ รัปชั่น : บริ ษั ทมีนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของ
บริษัทจะต้ องปฎิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และได้ ดาเนินการให้ ความรู้
กับ พนักงานเกี่ยวกับ การทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในหัวข้ อต่างๆ ทัง้ ในรู ปแบบการ
อบรม การสื่อสารทางบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัท และการสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม : บริ ษัทมีนโยบายการ
พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ด
โอกาสให้ พนั ก งานมี ก ารเรี ย นรู้ และเลื่ อ นต าแหน่ ง เพื่ อ
ความก้ า วหน้ า ในการท างานเมื่ อมี โอกาสที่ เหมาะสม โดยใน
เดื อ นตุล าคม 2561 บริ ษั ท มี ก ารจัด การสอบวัด ทัก ษะเพื่ อวัด
ระดับความรู้ประจาตาแหน่งงาน แบ่งเป็ นการสอบข้ อเขียนและ
การสอบปฏิบตั ิ รวมถึงมีการจัดทา Workshop เพื่อฝึ กฝนทักษะ
และเพิ่มพูนศักยภาพตามนโยบายที่กาหนดขึ ้น
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การมี ส่ วนร่ วมพั ฒ นาชุ ม ชนและสั งคม : คุณ ศุภกิ จ งามจิตรเจริ ญ ได้ รั บ
เกี ย รติ เรี ย นเชิ ญ เป็ นวิ ท ยากร ในการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่ น ๓๔๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ตามที่
กองพัฒ นาขี ดความสามารถธุร กิ จ อุตสาหกรรม กรมส่งเสริ ม อุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาผู้ประกอบการ SMEs ให้ มี ความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจแบบมืออาชี พโดยมุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างองค์ความรู้ และทักษะในการยกระดับ
ธุรกิจด้ านต่างๆ และเป็ นแรงบันดาลใจสูก่ ารเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตรใน
ตลาดทุนสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) และวิ ท ยากรผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ชั น้ น าในตลาด
หลักทรัพย์ จดั โครงการ “SET Social Impact GYM” ภายใต้
ค อ น เซ็ ป ต์ Idea-to-I done เป็ น ก า รแ บ่ งปั น ค ว า ม รู้
ความสามารถประสบการณ์ อั น มี ค่ า ทั ก ษณ ะพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ โดยมี Coach ยุ้ ย (คุ ณ วราลั ก ษณ์
งามจิตรเจริญ) กรรมการผู้จดั การ บมจ. ซิก้า อินโนเวชัน่ เข้ าร่วมโครงการ

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดั การ บริษัท ซิก้า
อินโนเวชั่น ได้ เข้ าร่ วมงานแถลงข่าวสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ "สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย" ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณ วราลัก ษณ์ งามจิ ต รเจริ ญ กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท ซิ ก้ า อิ น โนเวชั่น จ ากั ด
(มหาชน) ได้ เข้ าร่ ว มงานเสวนาใน หั ว ข้ อเรื่ อ ง "แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ สู่ ต ลาด
หลั ก ทรั พ ย์ " โครงการ Financial Literacy ปี 2561 ผู้ ประกอบการกลุ่ ม Medium
หลักสูตรโอกาสเข้ าสู่ตลาดทุนยุค 4.0 ซึง่ จัดโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( After Process )
บริ ษั ท ส่งเสริ มและสนับ สนุน การทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริ ษั ท มีการ
ดาเนินการดังนี ้
มอบของขวัญให้ แก่โรงเรี ยน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เป็ นสปอนเซอร์ ให้ นกั กีฬา
โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง

แจกไอศกรี มให้ กบั เด็กๆนักเรี ยน

กิจกรรมอนุรักษ์ ช้างไทย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้ วยบริ ษั ท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนัน้ จึงเห็ น สมควรให้ มีการ
ดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ควบคูไ่ ปกับหน้ าที่ประจาของพนักงาน จึงให้ กาหนดนโยบายไว้
ดังนี ้
1. ความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงสภาพการทางาน และสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย
3. บริ ษัทจะสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสานึกของพนักงานให้ ปฏิบัติงานด้ วยวิธีที่
ปลอดภัย
4. ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับจะต้ องกระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผู้นา อบรมฝึ กสอน จูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษัทเป็ นสาคัญตลอดเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในบริษัท
6. พนักงานทุกคนต้ องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยในพื ้นที่ที่กาลังปฏิบตั ิงาน
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7. พนักงานทุกคนต้ องให้ ค วามร่ วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริ ษั ท และร่ วมเสนอความคิ ด เห็น หรื อ
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่หรือสภาพแวดล้ อมในการทางานและวิธีการทางานให้ มีความปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้ มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัยตามนโยบายที่กาหนดไว้ ข้างต้ นเป็ นประจา
ในปี 2561 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย ดังนี ้
➢ การอบรมการใช้ เครน
เพื่อให้ พนักงานที่ มีหน้ าที่ ในการใช้ เครนหรื อปั ้น จั่นยกสิน ค้ าได้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัย ทางบริ ษั ท ได้ จัด ให้ วิท ยากรที่ ได้ รับ
อนุญาตจากกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานเข้ ามาอบรมวิธีการใช้ เครนทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ

➢ การตรวจสิ่งแวดล้ อม และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษั ทได้ มีการตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมในการท างานอย่า งน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยบริ ษั ท ภายนอกที่ มี
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ ามาตรวจสอบปริ มาณสารเคมีในที่ทางาน
ความสว่าง ความร้ อน และเสียง ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ยกเว้ นเรื่ องเสียง ที่อยู่ในระดับที่ต้องทาโครงการอนุรักษ์
การได้ ยิน

➢ การอบรมการทา CPR และการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้ น
บริษัทได้ จดั ให้ มีการอบรมดับเพลิงขันต้
้ นให้ กบั พนักงานที่ยงั ไม่ได้ รับการอบรม โดยปั จจุบนั ทางบริษัทได้ มีพนักงานที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวประมาณ 70% (กฎหมายระบุให้ มีมากกว่า 40%) โดยในหลักสูตรนี ้ ทางวิทยากรจากกรุงเทพมหานครได้ เพิ่มหัวข้ อการอบรม
การทา CPR ซึง่ สอนทังภาคทฤษฏี
้
และปฏิบตั ิกบั หุน่ จาลองให้ กบั พนักงานของบริษัทอีกด้ วย
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➢ การปฏิบัติงานมาตรฐาน มยส. หรือ โรงงานสีขาว
บริ ษั ท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ทที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อรักษาการได้ รับรองมาตรฐานดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานนี ้ ได้ แก่ การตรวจ
สารเสพติดในปั สสาวะของพนักงานเข้ าใหม่ และการสุม่ ตรวจประจาปี การจัดบอร์ ดให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการเดินรณรงค์เกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดในซอยพรพัฒนา เป็ นต้ น

➢ การส่ งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน
บริษัทได้ มีการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้ มีการเล่นฟุตซอลในช่วงเวลาหลังพักรับประทานอาหาร
กลางวัน รวมถึงการส่งนักกีฬาฟุตซอลของบริษัท เข้ าแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และการจัดกีฬาสีเป็ นประจาทุกปี

➢ การได้ รับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 มาตังแต่
้ ปี 2559 ซึ่งจะหมดอายุในปี
2561 ดังนันบริ
้ ษัทจึงทาได้ การสมัครขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 อีกครัง้ ซึ่งได้ รับการ
รับ รองมาแล้ ว (เลขที่ ใ บรั บ รอง 2-6739/2561 ) และในอนาคตบริ ษั ท มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาไปสู่การรั บ รอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สงู ขึ ้นต่อไป
➢ การจัดซือ้ สีเขียว
บริษัทได้ มีการจัดซื ้อวัตถุดบิ ที่มาใช้ ในการผลิตกับผู้ที่จดั หาที่มีการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ดี
ยกตัวอย่าง เช่น บางกอกแปซิฟิกสตีล จากัด ซึง่ ได้ รับการรับรอง ISO 14001 เป็ นต้ น
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➢ การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ กับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่
เมื่อมีพนักงานเข้ ามาทางานใหม่ บริษัทได้ จดั ให้ มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ กับพนักงานใหม่
ก่อนที่จะเริ่มทางานโดย จป. วิชาชีพ และในช่วงต้ นปี ของทุกปี จะมีการอบรมทบทวนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ กับ
พนักงานทัว่ ไป เพื่อให้ พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงและทางานด้ วยความปลอดภัย และยังได้ จดั ทาเป็ นวิดีโอการสอนแบบ animation
เพื่อช่วยกระตุ้นให้ พนักงานมีความสนใจและเข้ าใจในการอบรมมากขึ ้น

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รณรงค์การต่อต้ านการทุจริ ต ให้ แก่บุคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัท
เล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้ านการทุจริต โดยเนือ้ หาทัว่ ไปได้ บรรจุไว้ ในนโยบายการต่อต้ านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริ ษัทจะ
ต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ ทกุ คนในองค์กร ได้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต ภายใต้ นโยบายเดียวกัน ซึ่งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้ รับทราบเจตนารมณ์ ของบริ ษัทที่ม่งุ มั่นต่อต้ านการทุจริ ตและต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี ้
นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษั ท กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอ ร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ
เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สินบน ทังที
้ ่เป็ น
ตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานของเอกชน ที่บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้ วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริตอย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ต้ องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด โดยจะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริตทังทางตรง
้
หรือทางอ้ อม ดังนี ้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการรับสินบน หรื อติดสินบน แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ตนทาหน้ า ที่รับผิดชอบ
ทังโดยตรง
้
หรือโดยอ้ อม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้ เกิดการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของตน ทังนี
้ ก้ ่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้ แก่กนั ในหน้ าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.2 ไม่ให้ ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรื อของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์ อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรื อมีผลทาให้ ผ้ ูรับ
ไม่ปฏิบัติตามวิธีป ฏิบัติทางการค้ าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นทัง้ นีก้ ารให้ สิ่งของตามโอกาสหรื อวาระต่างๆ ต้ องมี
มูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.3 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ละเว้ นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
และข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
ในการจัดซื ้อจัดจ้ างต้ องดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
การใช้ จ่ายสาหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทาได้ แต่ต้องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 การใช้ เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้ องกระทาในนามบริ ษัทเท่านัน้ โดยการบริ จาคเพื่อการกุศล
ต้ องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ ดาเนินการผ่านขันตอน
้
ตามระเบียบของบริษัท
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้ อง หรือทาให้ เกิดข้ อสงสัยได้ ว่าเป็ นการกระทาที่
ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
ในการให้ เงินสนับสนุน ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
การใช้ เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษัท เพื่อสนับ สนุนโครงการ ต้ องระบุชื่อในนามบริ ษั ทเท่านัน้ โดยเงิ นสนับ สนุนที่จ่ายไป
ต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริ ษัท ทังนี
้ ก้ ารเบิกจ่ายต้ องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และมี
หลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริษัท
ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองภายในบริ ษัท และไม่ใช้ ทรัพยากรใดของบริ ษัท เพื่อดาเนินการดังกล่าว ทังนี
้ ้
บริ ษัท เป็ น องค์ กรที่ ยึดมั่นในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรื อ
ทางอ้ อม
หากพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต หรือส่อไปในทางทุจริ ต ที่มีผลเกี่ยวข้ องกับบริษัท ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม ต้ อง
ไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อเลขานุการบริ ษัท ทราบทันที หรื อแจ้ งผ่าน
ช่องทางการแจ้ งเบาะแส ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายนี ้
กรรมการ และผู้บริ หารต้ องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษา เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ แก่
ผู้ใต้ บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อให้ พนักงานได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตฉบับนี ้
รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เรื่องที่แจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการทุจริต
1. พบเห็นการกระทาที่ทจุ ริตที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน
เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทาที่ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทาให้ สงสัย
ได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้ บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ : sawai@ziga.co.th
กรรมการผู้จดั การ : valarlak@ziga.co.th

โทรศัพท์ : 02-816-9315-6 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)

กล่องรับเบาะแส (ตังอยู
้ ท่ ี่ห้องประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1)

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
✓ บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและ
ผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
✓ ในกรณีที่มีการร้ องเรียนกรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริง ไม่ให้ ได้ รับความเดือนร้ อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมา
จากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรียน การเป็ นพยานหรือการให้ ข้อมูล
✓ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าทีท่ ี่เกี่ยวข้ องกับเรื่องร้ องเรียน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้
ร้ องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่
กฎหมายกาหนด
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ขัน้ ตอนการดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1

เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริง

2

3

4

ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริง กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริษัท และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ ตวั แทน (ผู้บริหาร) แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะ
ให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส

ห
รื
ได้ ทราบ

อ

ร้

อ

ง

เ

รี

ย

น

หากการสืบสวนข้ อเท็จจริงแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ ผู้ที่
ถูกกล่าวหาได้ กระทาการทุจริตจริง บริษัทจะให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาได้ รับทราบข้ อกล่าวหา และ
ให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่า
ตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอันทุจริตตามที่ได้ ถกู กล่าวหา

หากผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทาการทุจริตจริง การทุจริตนันถื
้ อว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบที่บริษัทได้ กาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริตนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทาผิด
อาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย

ห
รื
ได้ ทราบ

อ

ร้

อ

ง

เ

รี

ย

น

การสรุปและรายงานข้อร้องเรียน
ผลการดาเนินงานปี 2561 ไม่มีการแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาทีผ่ ิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ
รายงานทางการเงินไม่ถกู ต้ อง การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงสร้ างอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งได้ เป็ น 3 ขัน้ คือ อุต สาหกรรมเหล็กขัน้ ต้ น ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย โดยสินค้ าของบริ ษั ทอยู่ใน
อุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย
เป็ นขันตอนการแปรรู
้
ปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้ แก่ การรีดร้ อน การรี ดเย็น การหล่อ
หรือการตีขึ ้นรูป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากขันตอนนี
้
้จะนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบให้ แก่อตุ สาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
รวมทังธุ
้ รกิจของบริษัท ซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล็กจากขันตอนนี
้
้
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้ น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้ างรูปพรรณ เพื่อใช้ ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้ อน (Hot Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊ ส ถังเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์ ท่อเหล็กกล้ า และ
ชิ ้นส่วนยานยนต์ เป็ นต้ น
2) เหล็กแผ่น รี ด เย็น (Cold Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิ บสาคัญ ของอุต สาหกรรมต่อเนื่องจานวนมาก เช่น ยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ เป็ นต้ น
3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ เช่น ยานยนต์ กระป๋ อง เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ก่อสร้ าง
เป็ นต้ น ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
(Galvanized iron sheet)
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แนวโน้มอุตสาหกรรม
การที่สหรัฐฯประกาศเรียกเก็บภาษี ศลุ กากรกับเหล็กที่นาเข้ าจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ ในอัตรา 25% เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่าน
มา เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ส่งผลให้ ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงไทยที่ส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ เร่งเจรจาต่อรองทาง
การค้ าในกรณีนี ้กับทางสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศตน ทังนี
้ ้ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 สหรัฐฯ
ประกาศยกเว้ นการบังคับใช้ มาตรการฯดังกล่าวอย่างถาวร ให้ แก่ อาร์ เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นพันธมิตรทางการค้ า
ส่วนไทยได้ รับการผ่อนปรนมาตรการฯข้ างต้ น ทุกรอบที่ดาเนินการส่งออก ปั จจุบนั กาลังเจรจาเพื่อขอปลดล็อคแก่ทกุ รายการสินค้ า
Global Steel Production and Consumption Trend

ที่มา : World Steel Association and Krungsri Research

อย่างไรก็ดี ในมุมของทิ ศทางความต้ องการใช้ เหล็กในตลาดโลกในช่วงปี 2561-2563 คาดว่าจะได้ อานิส งค์จากการขยายการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน และการฟื น้ ตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการผลิตในหลายประเทศทัว่ โลกซึ่งจะทาให้ อตุ สาหกรรม
การผลิตเหล็กทัว่ โลกปรับตัวดีขึน้ แม้ จะมีปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้ าและการลงทุนของประเทศมหาอานาจอย่างเช่น
สหรัฐฯและจีน
สาหรับทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กของไทยในช่วงปี 2561-2563 คาดว่าจะได้ รับผลกระทบทางตรงค่อนข้ างน้ อยจากกรณีที่สหรัฐฯ
เรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าเหล็กในอัตราที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของเหล็กไทยไปยังสหรัฐฯในช่วงปี 2555-2560 มีสดั ส่วนน้ อย คิดเป็ น
0.2% ของมูลค่าการส่งออกทังหมดของไทย
้
(แม้ วา่ มูลค่าการส่งออกเหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์เหล็กจากไทยไปยังสหรัฐฯในปี 2560 เพิ่มขึ ้นใน
อัตราก้ าวกระโดดถึง 44.9% YoY อยู่ที่ 846.1 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐฯ (กรมศุลกากร) แต่เป็ นผลชัว่ คราว เนื่องจากผู้ประกอบการเหล็กไทยเร่ ง
ส่งออกก่อนที่สหรัฐฯจะเข้ มงวดด้ านขัน้ ตอนนาเข้ าสินค้ า) ประกอบกับผลจากการประชุมกรอบความตกลงการค้ าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ
ณ เดือนเมษายน 2561 ได้ ข้อสรุ ป ว่าเหล็กไทยจะได้ รับ การยกเว้ น มาตรการเพิ่มภาษี ฯ ข้ างต้ น (ข้ อมูลจากกระทรวงพาณิ ชย์) อย่า งไรก็ ดี
นโยบายการเพิ่มอัตราภาษี นาเข้ าเหล็กของสหรัฐฯอาจมีผ ลกระทบทางอ้ อมแก่อุต สาหกรรมเหล็กของไทย กดดันให้ เกิด อุป ทานส่วนเกิ น
ในตลาดโลกเพิ่มขึ ้น

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)

80

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

ที่มา : ISIT, forecast by Krungsri Research

แม้ ว่าอุตสาหกรรมเหล็กของไทยจะเผชิญกับความท้ าทายหลายด้ าน แต่ คาดว่ าความต้ องการใช้ เหล็กจะมีปริมาณ 17.017.4 ล้ า นตั น ในปี 2561 กลั บ มาขยายตั ว 2-5% YoY และในปี 2562 และ 2563 จะเติ บ โต 5-8% และ 6-9% YoY ตามล าดั บ
เนื่องจากงานก่ อสร้ างมีแนวโน้ มเติบโตโดยเฉพาะโครงการก่ อสร้ างขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ ได้ แก่ การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานใน
ระเบี ยงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการรถไฟฟ้ าสายต่ างๆ ในกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล ขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโน้ มขยายตัวดีขึน้

ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2561 ปริ มาณการจาหน่ายท่อเหล็กทัง้ ประเทศประมาณ 441,862 ตัน โดยปริ มาณการผลิตท่อเหล็กทัง้ ประเทศประมาณ
904,800 ตัน ส่วนยอดผลิตของบริ ษัทประมาณ 28,469 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3.15 ปริ มาณการผลิตท่อเหล็กทังประเทศนั
้
น้
ประกอบด้ วยท่อหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็ นท่อเหล็กดา ทังนี
้ ้จากข้ อมูลของศูนย์วิจยั เชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย พบว่าผู้ประกอบการใน
ธุรกิจท่อเหล็กมีจานวนประมาณ 58 ราย สาหรับผู้ประกอบการที่มีการจาหน่ายท่อเหล็กชุบสังกะสีมีจานวน 14 ราย แต่ไม่มีบริษัทใดที่จาหน่าย
สินค้ าหลักเป็ นท่อเหล็กแบบ Pre-zinc ซึง่ ทาการตลาดตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เช่นเดียวกับบริษัท
อย่างไรก็ดีเนื่องจากท่อเหล็ก pre-zinc มีสินค้ าทดแทนเป็ นท่อดาทาสีกนั สนิม หากระดับราคาในตลาดดังกล่าวไม่ปรับราคาขึ ้นตาม
ราคาตลาดเหล็กโลก บริษัทมีนโยบายรักษาส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มปริมาณการขายเพื่อขยายตลาดผู้ใช้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากาไร
ในระยะสัน้ แต่จะสามารถขยายตลาดและส่งผลดีในระยะยาว
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กลยุทธ์การแข่งขัน

การสร้ างตราสินค้ า
เพื่อสร้ างความแตกต่างระหว่างสินค้ าของบริษัทกับสินค้ าของคู่แข่ง บริ ษัทจึงมีการสร้ างตราสินค้ าให้ ผ้ บู ริโภคจดจา โดยบริษัทมิได้
มุ่งเน้ นการโฆษณาสิน ค้ า แต่ม่งุ เน้ น ที่ การสร้ า งสิน ค้ า ที่ มีค วามแตกต่า งและรักษาคุณ ภาพของสิน ค้ า ให้ มีค วามสม่ าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลักษณ์ของสินค้ าไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นสินค้ าทดแทนสาหรับการใช้ งานโครงสร้ างทัว่ ไปด้ วยสโลแกน “ท่อเหล็กซิก้า ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ” ส่วนท่อร้ อยสายไฟยี่ห้อไดว่า บริษัทมุง่ เน้ นด้ านความปลอดภัยด้ วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภัยเลือกใช้ ไดว่า”
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ยังมี การสร้ า งเว็ บ ไซต์ คื อ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้ เป็ น ช่องทางในการประชาสัม พัน ธ์ สิน ค้ า ของบริ ษั ท
อีกด้ วย
การรักษาคุณภาพของสินค้ าและบริการ
บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ าและบริ การ บริ ษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตังแต่
้ การเลือก
วัตถุดิบจากผู้ผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ควบคุมการผลิตให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าทัง้
ระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จ โดยสินค้ าของบริษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานต่างๆดังนี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มอก.770 – 2533

มอก. 276 - 2532

ประเภทสินค้ า
ท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้า
(ท่อ DAIWA)
Electrical Metallic tubing (ท่อ DAIWA)
Intermediate Ferrous Metal Conduit – Steel (ท่อDAIWA)
Rigid Ferrous Metal Conduit (ท่อDAIWA)
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจมุ่ ร้ อน (วัตถุดิบของท่อ
DAIWA และ ZIGA)
ท่อเหล็กกล้ า

มอก. 277 - 2532

ท่อเหล็กกล้ าอาบสังกะสี

มอก. 1228 - 2549

เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณขึ ้นรูปเย็น

มอก. 107 - 2533

เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณกลวง

UL 797
UL 1242
UL 6
มอก. 50 - 2548

หน่ วยงานที่รับรอง/ทดสอบ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
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มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็ น มาตรฐานขององค์ กรอิส ระที่ จัด ท ามาตรฐานและรับ รองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานนี ้ได้ รับการยอมรับในระดับสากลจึงทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรองได้ รับการเชื่อถือทังในและต่
้
างประเทศซึง่ ในประเทศไทยมี
ผู้ผลิตท่อเหล็กร้ อยสายไฟเพียงไม่กี่รายที่ได้ รับมาตรฐานนี ้
นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AJA ซึ่งรับรองระบบงาน “เหล็ก
โครงสร้ างรู ปพรรณอาบสังกะสี , ท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ ร้อยสายไฟและเหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจ่มุ ร้ อน
(ทังแบบแผ่
้
นและม้ วน) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อให้ มีระบบการทางานที่มีคุณภาพ อันจะทาให้ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้ าได้ อย่าง
ต่อเนื่อง การให้ ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพเช่นนี ้ ทาให้ ลกู ค้ าสามารถมัน่ ใจได้ วา่ จะได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
การวิจัยและพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
บริษัทให้ ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาดัง่ เห็นได้ จากวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่วา่ “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้ วยนวัตกรรม” ภายใต้ แนวคิด
ที่ว่าสินค้ าและบริ การรวมถึงกระบวนการทางานจะต้ องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้ วยเชื่อว่านวัตกรรมสามารถ
ส่งเสริมให้ บริษัทเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรือช่องทางการ
ขายใหม่ๆ แล้ วจึงนาผลการศึกษานันมาพั
้
ฒนาสินค้ าภายในบริษัทเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็ นได้ ตงั ้ แต่การทดลองผลิตท่อโครงสร้ าง ด้ วยวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กชุบสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
นาไปใช้ ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้ เหมาะสมกับการใช้ งานที่หลากหลาย นอกจากนี ้บริษัทยังมีการพัฒนา
สินค้ าใหม่ด้วยการต่อยอดสินค้ าของบริษัทให้ มีการใช้ งานที่หลากหลายมากขึ ้น เช่น การสร้ างร้ านค้ าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้ น
การรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 18 ปี จึงมีความรู้ ความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี ลูกค้ า
หลักของบริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่นาสินค้ าไปจาหน่ายต่อไปยังร้ านค้ าปลีกหรือผู้ใช้ งาน ดังนันการร่
้
วมมือกันจะได้ รับประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย
คือ ฝ่ ายบริ ษัทได้ รับข้ อมูลความต้ องการของผู้ใช้ งานเพื่อนามาพัฒนาสินค้ า ส่วนทางลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าที่ตรงความต้ องการของผู้ใช้ งาน
ลูกค้ าจึงสามารถจาหน่ายสินค้ าได้ การร่วมมือเช่นนีท้ าให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถโตร่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน บริ ษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกค้ า
อย่างสม่าเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
นอกจากนี ้ บริษัทยังเน้ นการบริการที่ดีเพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ โดยการแจ้ งสินค้ าที่สามารถจัดส่งได้ อย่างถูกต้ องเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถ
วางแผนการนาไปจาหน่ายต่อได้ มีการให้ ข้อมูลสินค้ าที่ถกู ต้ อง มีการให้ ความรู้เรื่องการใช้ งานของสินค้ าชนิดต่างๆ เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในการ
ดาเนินธุรกิจร่ วมกันกับบริ ษัท บริ ษัทจึงไม่เน้ นการจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ งานโดยตรงเพื่อเป็ นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกค้ าของ
บริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังรักษาคุณภาพของสินค้ าเสมอ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดปั ญหา และส่งสินค้ าตามเวลาที่ได้ แจ้ งกับลูกค้ า
ไว้ ทาให้ ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกิจกับบริษัท
การมีระบบจัดการที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่ างรวดเร็ว
ความต้ องการของลูกค้ ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ตัวแทนจาหน่ายและร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมีการ
จาหน่ายสินค้ าต่อทัว่ ประเทศ แต่ละพื ้นที่อาจมีความต้ องการสินค้ าที่ไม่เหมือนกันดังนัน้ ความต้ องการสินค้ าจึงมีความหลากหลาย บริ ษัทจึง
ต้ องมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตังแต่
้ การสัง่ วัตถุดิบไปจนถึงการผลิตสินค้ า บริ ษัทได้ พัฒนาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain management) ด้ วยระบบ ERP โดยบริ ษัทจะรวบรวมข้ อมูลความต้ องการสินค้ าของลูกค้ าแล้ วนามาเข้ าระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้ องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณ ฑ์ วัตถุดิบที่ จาเป็ นต้ องใช้ เป็ นต้ น เพื่ อให้
ผู้บริหารสามารถวางแผนการผลิตและสัง่ วัตถุดิบเพื่อทาการผลิต ทาให้ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว และ
ลดการเกิดวัตถุดิบหรือสินค้ าสาเร็จรูปคงค้ างอีกด้ วย
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

เหล็กโครงสร้าง ZIGA

747.99

842.87

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ DAIWA

รายได้จากการขายอื่น

73.2

90.08

3.07
3.71

787.19

95.05

เหล็กโครงสร้ าง ZIGA
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟ DAIWA
รายได้ จากการขายอื่น

2559

2560

2561

842.87
73.2
3.71

787.19
95.05
0

747.99
90.08
3.07

หมายเหตุ: รายได้ จากการขายอื่น เช่น ร้ านค้ าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้ น
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คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน
่ จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนิ นงาน :
รายได้ จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท
2561

อัตราเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึ ้น (ลดลง)

2560
841.1

882.2

-4.7%

29.9

27.7

7.9%

- 747.8

- 679.6

10.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

- 20.1

- 15.9

26.3%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

- 44.0

- 45.0

-2.2%

ต้ นทุนทางการเงิน

- 7.9

- 11.4

-30.3%

กาไรสุทธิ สาหรับปี

42.6

131.7

-67.7%

อัตรากาไรสุทธิ

4.9%

14.5%

EBITDA (ล้านบาท)

83.9

209.3

EBITDA (%)

9.6%

23.0%

กาไรต่อหุ้น (บาท)

0.08

0.28

รายได้ อนื่
ต้ นทุนขาย

-59.9%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 871.0 ล้ านบาท และ 910.0 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลงจานวน 38.9 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการลดลงของรายได้ รวมร้ อยละ 4.3 โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถสรุปได้ ดังนี ้
บริ ษั ท ฯ มี รายได้ จากการขายในปี 2561 และปี 2560 เท่า กับ 841.1 ล้ า นบาท และ 882.2 ล้ า นบาท ตามล าดับ ลดลงจานวน
41.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงของรายได้ จากการขายร้ อยละ 4.7 โดยลดลงจากปริ มาณการขายที่ลดลงจากความผันผวนของ
สภาพเศรษฐกิจทาให้ ความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศลดลง และข้ อจากัดของพื ้นที่คงคลังทาให้ เสียจังหวะในการขายจากการเติมสินค้ าคง
คลังได้ ไม่ทนั เวลา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีการบริหารจัดการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของมูลค่าเงินตราต่างประเทศ
ทาให้ บ ริ ษั ทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน ซึ่งได้ แสดงรวมไว้ ในรายได้ อื่น โดยในปี 2561 และปี 2560 บริ ษั ทฯมีรายได้ อื่น
เท่ากับ 29.9 ล้ านบาท และ 27.7 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 2.2 ล้ านบาทหรื อคิ ดเป็ นอัต ราการเพิ่มขึน้ ของรายได้ อื่น
ร้ อยละ 7.9
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บริษัทมีกาไรสุทธิ ในปี 2561 และ 2560 เป็ นจานวน 42.6 ล้ านบาท และ 131.7 ล้ านบาทตามลาดับ โดยอัตรากาไรสุทธิของบริษัทคิด
เป็ นร้ อยละ 4.9 และร้ อยละ 14.5 ของรายได้ รวมในปี 2561 และปี 2560 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนบริษัทมีกาไร
สุทธิลดลง 89.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงของกาไรสุทธิร้อยละ 67.7 เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรขัน้ ต้ นลดลง จากการที่บริษัทมีต้นทุน
เหล็กม้ วนที่มีราคาสูงขึ ้นจากปี ก่อน โดยบริษัฯมี EBITDA ในปี 2561 และปี 2560 เป็ นจานวน 83.9 ล้ านบาท และ 209.3 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,195.3 ล้ านบาท และ 1,282.0 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษั ทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประมาณร้ อยละ 55.7 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 44.3 ของ
สินทรัพย์รวม
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรั พย์หมุนเวียน

665.3

55.7

1,026.5

80.1

สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน

530.0

44.3

255.5

19.9

1,195.3

100.0

1,282.0

100.0

สินทรั พย์ร วม

1. สินทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษั ท มีสิน ทรัพ ย์ ห มุน เวียนรวม 665.3 ล้ านบาท และ 1,026.5 ล้ านบาท ณ สิน้ ปี 2561 และปี 2560 หรื อคิ ด เป็ น ร้ อยละ 55.7
และร้ อยละ 80.1 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ จานวน 428.3 ล้ านบาท และ 501.8 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 และ
ปี 2560 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 35.8 และร้ อยละ 39.1 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับและรองลงมา คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน
117.7 ล้ า นบาท และ 393.9 ล้ านบาท หรื อคิ ด เป็ น ร้ อยละ 9.8 และร้ อยละ 30.7 ของสิน ทรัพย์ รวม ณ สิน้ ปี 2561 และปี 2560 ตามลาดับ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจานวน 276.3 ล้ านบาท จากการจ่ายชาระค่าที่ดิน และ
ค่าก่อสร้ างโรงงานใหม่
2. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 530.1 ล้ านบาท และ 255.5 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ
44.3 และร้ อยละ 19.9 ตามลาดับ บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.2
และร้ อยละ 15.7 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวนสุทธิ 315.5 ล้ านบาท จากการซื ้อทรัพย์สินเพิ่ม/
รับโอนจานวน 338.8 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากค่าเสื่อมราคาจานวน 23.3 ล้ านบาท
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หนีส้ น
ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 438.1 ล้ านบาท และ 499.7 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ร้ อยละ 95.3 ของหนี ้สินรวม และหนี ้สินไม่หมุนเวียนร้ อยละ 4.7 ของหนี ้สินรวม
31 ธันวาคม 2561
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินรวม

31 ธันวาคม 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

417.7

95.3

460.9

92.2

20.4

4.7

38.8

7.8

438.1

100.0

499.7

100.0

1. หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2561 และปี 2560 บริ ษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียนรวม จานวน 417.7 ล้ านบาท และ 460.9 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ
95.3 และร้ อยละ 92.2 ของหนี ้สินรวม หนี ้สินหมุนเวียนรวมที่ลดลงในปี 2561 มาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
2. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2561 และปี 2560 บริ ษัทมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนจานวน 20.4 ล้ านบาท และ 38.8 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ
4.7 และร้ อยละ 7.8 ของหนีส้ ินรวม ตามลาดับ โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริ ษัทมีเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เท่ากับ 10.5 ล้ านบาท และ 24.3 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 2.4 และร้ อยละ 4.9 ของหนีส้ ินรวม ตามลาดับ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง ในปี 2561 นัน้ มาจากการทยอยชาระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน

ส่วนของผูถ้ อื หุน
้
ณ สิ ้นปี 2561 และปี 2560 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 757.2 ล้ านบาท และ 782.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
25.0 ล้ านบาท จากการจ่ายเงินปั นผลตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เป็ นจานวน 67.6 ล้ านบาท และกาไรสุทธิของ ปี 2561
เพิ่มขึ ้น 42.6 ล้ านบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน
้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ค วามสาคัญ ต่อหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบดูแลกิ จการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี การกากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
งบการเงินได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้ มีและดารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ เชื่อมัน่ อย่างมี เหตุผลต่อ
ความเชื่อถือได้ ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดาเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยว
โยงกันซึง่ อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นรายการจริงทางการค้ าอันเป็ นธุรกิจปกติทวั่ ไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุด รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทแล้ ว และได้ รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี ้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ ความมัน่ ใจ
อย่างมีเหตุผ ลต่อความเชื่อถื อ ได้ ข องงบการเงิน ของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษั ท ได้ ต รวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญ ชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็น ว่างบการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้ องตามที่ ควรในสาระสาคัญ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน
้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน โดยมี นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายพลรชฏ เปี ยถนอม และ
นางเอมอร โชติ ยะปุตตะ เป็ น กรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรื อง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร โชติยะปุตตะ
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ได้ มีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นกับฝ่ ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจานวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือ
อย่างอิสระในสาระสาคัญของการจัดทางบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจาปี โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิน ของบริ ษั ท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญ ชี รายการปรับ ปรุ งบัญ ชีที่ มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสาคัญ และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่า งถูกต้ องครบถ้ วน โดยได้ รับคาชีแ้ จงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ ายจัดการ และ
ผู้ตรวจสอบภายในจนเป็ นที่พอใจว่าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้ องเพียงพอ ทันเวลา และเป็ นประโยชน์ กับผู้ถือหุ้นหรื อผู้ใช้ ข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุน จึงให้ ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ สอบทานและตรวจสอบแล้ ว ซึ่งเป็ นการรายงานความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในตามกรอบแนวทางปฏิ บัติ ข อง The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่ อ ให้
มัน่ ใจว่าการดาเนินงานในทุกหน่วยงานเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นได้ โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้ พิจารณาในเรื่ องการดาเนินงาน การใช้ ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการ
เงิน รวมทังให้
้ ความสาคัญกับการควบคุมภายในด้ านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทังจากผู
้
้ ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชี
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3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และมีหน้ าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี และสอบทานการปฏิบัติ งานตามแผนงานที่อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้ อเสนอแนะอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี รวมทังก
้ าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี
2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริ ษัท ด้ านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็ น
อิส ระในการปฏิ บัติ งาน คุณ ภาพ และมาตรฐานการท างาน อยู่ใ นเกณฑ์ น่ า พอใจ และผู้ส อบบัญ ชีมีคุณ สมบัติ เป็ น ไปตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
เสนอแต่ตงั ้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2561
6. สอบทานและให้ ความเห็นต่ อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและให้ ความเห็นต่อการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัทได้ ดาเนินการด้ วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ตามเวลาที่กาหนด
7. สรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยใช้ ค วาม รู้
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็ นอิสระ และสอดคล้ องตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่าบริ ษัทมีรายงานข้ อมูลทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจอย่างครบถ้ วน
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ ของบริ ษทั ซิ กา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ น ว่า งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ซิ ก้า อิ น โนเวชัน จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ัท ) แสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษ ัท ณ วัน ที
31 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 และผลการดํา เนิ น งานและกระแสเงิ น สดสํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน เดี ย วกั น โดยถู ก ต้อ งตามที ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษทั ประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นส่ ว นของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี
ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื อง การวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบและได้นาํ เรื องนี
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องนี
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เรื องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6 ประมาณการ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ทางบั ญ ชี ที สํ า คัญ และข้อ สมมติ ฐ าน และหมายเหตุ • ประเมินและทําความเข้าใจนโยบายการบัญชี ของบริ ษทั
ประกอบงบการเงินข้อ 11 สิ นค้าคงเหลือ
เกียวกับการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับของสิ นค้า
คงเหลือและความสมําเสมอในการประมาณการโดยการ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั มี สินค้าคงเหลื อ
สอบถามผูบ้ ริ หารที รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงสอบทาน
คงค้างจํานวน 428.68 ล้านบาท ก่ อ นหั ก ค่ าเผื อสิ น ค้า
ความถู ก ต้ อ งและความสมํ าเสมอของวิ ธี ก ารจั ด ทํ า
ล้าสมัยและค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงที เกี ยวข้อง ถื อเป็ น
ประมาณการมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับดังกล่าว
ร้ อ ยละ 35.83 ของสิ น ทรั พ ย์รวม สิ น ค้า คงเหลื อ ของ • ประเมิ น การออกแบบการควบคุ ม ภายในของระบบ
บริ ษ ัท ได้แ ก่ เหล็ก โดยเหล็ก เป็ นสิ น ค้าประเภทโภค
การจัด ซื อ รวมไปถึ ง ขันตอนการขอสั งซื อ การสั งซื อ
ภัณฑ์ซึงขึนอยูก่ บั ความผันผวนของราคาตลาด
การรับของ การจ่ายเงิ นและการบันทึ กบัญชี เพือสะท้อน
ให้เห็ น ว่าต้น ทุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อมี ความถู กต้องและ
บริ ษทั ใช้วิธีการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน
สุ่ ม เลื อกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิ บัติ ตามการควบคุ ม
หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ทีบริ ษทั ออกแบบไว้
โดยผู ้บ ริ หารจั ด ทํ า รายงานการคํา นวณมู ล ค่ า สุ ท ธิ • ทดสอบความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วยและทําการ
ทีจะได้รับ ซึงอ้างอิงจากราคาขายสิ นค้าคงเหลือ ณ สิ นปี
เปรี ย บเที ย บราคาทุ น ต่ อ หน่ ว ยกับ ราคาขายต่ อ หน่ ว ย
และประเมิ น ความเพี ย งพอของค่ า เผื อการลดลงของ
โดยอ้า งอิ ง จากใบแจ้ง หนี สํ า หรั บ การขาย ณ วัน สิ นปี
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับทุก ๆ สิ นปี
รวมถึ งทดสอบมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับกับราคาขายสิ น ค้า
หั ก ค่ า ใช้จ่ ายที จําเป็ นในการขายโดยสุ่ ม เลื อ กตัว อย่า ง
ข้าพเจ้าเห็ นว่าเรื องนี เป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ
ทดสอบกับเอกสารทีเกียวข้อง
เนื องจากมู ล ค่ า ของสิ น ค้า คงเหลื อ มี ส าระสํ า คัญ ต่ อ
งบการเงิ น และ ราคาที คาดว่าจะขายได้ที ทางบริ ษ ัท จากการปฏิบตั ิงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าประมาณการในการตัง
ใช้ในการประมาณการค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับของผูบ้ ริ หารมีความ
จะได้รับ อ้างอิ งจากราคาตลาดซึ งมี ค วามผัน ผวนของ เพียงพอและสมเหตุสมผล
ราคาตามแรงอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานภายในประเทศ
ค่อ นข้างสู ง นอกจากนี ยังต้อ งอาศัย การประมาณการ
ต้นทุนในการผลิตต่อให้แล้วเสร็ จและค่าใช้จ่ายในการ
ขายสิ นค้า ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งในการคํานวณมูลค่าสุ ทธิ ที
คาดว่าจะขายได้
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ข้ อมูลอืน
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานนัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที เกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจ ารณาว่าข้อมูลอื นมี ความขัดแย้ง
ทีมีสาระสําคัญกับงบการเงิน หรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื อสารเรื องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงิน
กรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในที กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้สามารถจัดทํางบการเงินที ปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื อง
ที เกี ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื อง เว้นแต่
กรรมการมีความตังใจทีจะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อให้ ไ ด้ค วามเชื อมันอย่า งสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ น โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ที มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อมู ล ที ขัด ต่ อข้อ เท็ จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ ข้อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่ามี ส าระสําคัญ
เมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พและการสังเกตและ
สงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•

ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบ
ข้อมูล ที ขัด ต่อข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ซึ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ต จะสู งกว่าความเสี ยงที เกิ ดจากข้อผิ ดพลาด
เนื องจากการทุ จริ ตอาจเกี ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้น การแสดงข้อ มู ล
การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยกรรมการ
สรุ ป เกี ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของกรรมการจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ น
เหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญ ต่อ ความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ น งานต่อ เนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อ สรุ ป ว่ามี ค วามไม่ แน่ น อนที มี ส าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที เกี ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้า
จะเปลี ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับจนถึงวันที ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สือสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื องต่างๆ ที สําคัญ ซึ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับความสัมพันธ์ทงหมด
ั
ตลอดจนเรื องอืนซึ งข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผล
ที บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องที สื อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ที มีนยั สําคัญทีสุ ดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4298
กรุ งเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

117,695,902
105,455,103
428,308,711
13,795,119

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

665,254,835

1,026,449,547

516,309,025
5,525,221
5,217,857
3,033,746

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

530,085,849

255,533,651

1,195,340,684

1,281,983,198

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

8
9
10
11

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ____________________________________

12
13
14
15

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

17
16

253,008,958
138,764,354

217,771,110
209,886,120

17

13,805,045

18,925,826

17

5,897,094
1,971,413
4,287,863

13,070,605
1,291,104

417,734,727

460,944,765

10,512,358
4,583,330
4,603,379
692,792

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

20,391,859

38,788,801

438,126,586

499,733,566

หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ส่ วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนทีครบกําหนดภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

กรรมการ ____________________________________

17
17
18

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
98

7

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

19

260,000,000

260,000,000

19
19

260,000,000
415,236,625

260,000,000
415,236,625

(1,057,805)

(1,057,805)

23,794,000
59,241,278

21,104,000
86,966,812

757,214,098

782,249,632

1,195,340,684

1,281,983,198

หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ จํานวน 520,000,000 หุ น้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ จํานวน 520,000,000 หุ น้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญทีชําระแล้ว
ส่ วนตําจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

กรรมการ ____________________________________

21

กรรมการ ___________________________________________
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

841,144,191
(747,848,018)

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

24

93,296,173
29,873,751
(20,074,367)
(43,962,708)
(7,923,140)

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

26

51,209,709
(8,645,243)

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

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

42,564,466
-

131,675,688
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

42,564,466

131,675,688

0.08

0.28

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้ น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7

23

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน

กรรมการ ____________________________________

27

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
100

9

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ วสํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนทีออกจําหน่ าย
และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

ส่ วนตําจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
บาท

220,000,000

-

(1,057,805)

11,680,000

84,719,124

315,341,319

40,000,000
-

415,236,625
-

-

9,424,000
-

(9,424,000)
(120,004,000)
131,675,688

455,236,625
(120,004,000)
131,675,688

ยอดคงเหลือ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

260,000,000

415,236,625

(1,057,805)

21,104,000

86,966,812

782,249,632

ยอดคงเหลือ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561

260,000,000

415,236,625

(1,057,805)

21,104,000

86,966,812

782,249,632

-

-

-

2,690,000
-

(2,690,000)
(67,600,000)
42,564,466

(67,600,000)
42,564,466

260,000,000

415,236,625

(1,057,805)

23,794,000

59,241,278

757,214,098

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเปลียนแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
การออกหุน้
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเปลียนแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

19
21
20

21
20

ยอดคงเหลือ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

51,209,709

158,113,270

23,283,954
1,473,485
(55,000)
337,985
(1,863,559)
(187,814)
(120,801)
(815,321)
7,923,140

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

81,185,778

205,108,277

(23,727,456)
69,582,162
(7,079,792)
40,306,559
(71,872,516)
2,996,759
541,791
902,416

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

เงินสดจากการดําเนินงาน
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย

92,835,701
(7,923,140)
815,321
(6,019,401)

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

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

79,708,481

(20,210,162)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสัน
รับรู ้กาํ ไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
การเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- หนีสิ นหมุนเวียนอืน
- หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

12
13
23
10

23
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนระยะสัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสัน
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

42,689,953
(1,850,671)
(335,419,179)
-

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

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(294,579,897)

(69,315,995)

38,248,850
(18,944,035)
(13,070,605)
(67,600,000)

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

(61,365,790)

373,928,059

(276,237,206)
393,946,996

284,401,902
109,540,429

(13,888)

4,665

117,695,902

393,946,996

270,092
74,900
144,819

466,999
260,798
-

3,528,399

351,000

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนีสิ นภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทเพิมขึน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินสดรับจากส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
(ขาดทุน)กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ งของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดวันสิ นปี

17
17
19
19
20

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ซื ออุปกรณ์ (รวมอยูใ่ นเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน)
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (รวมอยูใ่ นเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน)
การโอนจากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนไปค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
การโอนจากสิ นค้าคงเหลือ
ไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ซิ กา้ อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึงจัดตังขึนในประเทศไทย และมีทีอยูต่ ามทีได้จดทะเบียนดังนี
999/9 หมู่ 9 ซอย พรพัฒนา ถนน ประชาอุทิศ ตําบล ในคลองบางปลากด อําเภอ พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด สมุทรปราการ
10290
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักในการผลิตและค้าท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและท่อเหล็กโครงสร้างสําหรับธุรกิจการก่อสร้าง
และอสังหาริ มทรัพย์
งบการเงินได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทีสําคัญซึงใช้ในการจัดทํางบการเงิน บริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีทีสําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึงจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของกิจการไปถือปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผยเรื องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อเกี ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 5
งบการเงิ นฉบับ ภาษาอังกฤษจัดทําขึ นจากงบการเงิ น ตามกฎหมายที เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที มี เนื อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที เริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที มี การเปลี ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญและ
เกียวข้องกับกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรั บปรุ ง 2560) ได้มี การปรั บปรุ งการเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ มเติ มเกี ยวกับ
การเปลียนแปลงในหนี สิ นของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจัดหาเงิ นทังที เป็ นรายการทีเป็ นเงินสดและ
รายการทีไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนในเรื องวิธีการบัญชี สําหรั บ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที มีจาํ นวนตํากว่ามูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์ ในเรื องดังต่อไปนี
-

-

กรณี สินทรัพย์ทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์นนั ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีเกิดขึน
ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์
จากสิ นทรัพย์ในมูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที กฎหมายภาษี อ ากรมี ขอ้ จํากัด เกี ยวกับ แหล่ งที มาของกําไรทางภาษี ที สามารถใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภททีกําหนด การพิจารณาการจะได้ใช้
ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี จ ะต้อ งนําไปประเมิ น รวมกัน กับ สิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเป็ นประเภทเดียวกันเท่านัน
ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนทีใช้หกั ภาษีทีเกิดจากการกลับรายการ
ของผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีนนั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผย
ตามข้อ กํา หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี ให้ ถื อ ปฏิ บัติ กับ ส่ ว นได้เสี ย ที ถู ก
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ ห ารของกิ จ การได้ป ระเมิ น และพิ จ ารณาว่ามาตรฐานที ปรั บ ปรุ งใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่ มี
ผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อกิจการ ยกเว้นเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีมีการ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาที
ทํา กับ ลู ก ค้า ซึ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มต้น ในหรื อ หลัง วัน ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิ จการไม่ได้นํามาตรฐานที ปรั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่าวมาถื อปฏิ บัติ ก่อ น
วันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญ ญาที ทํากับลูกค้า ใช้แทน
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นีอ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู ้เมือการควบคุม
ในสิ นค้าหรื อบริ การได้โอนไปยังลูกค้า ซึ งแนวคิดของการควบคุมได้นํามาใช้แทนแนวคิ ด
ของความเสี ยงและผลตอบแทนทีใช้อยูเ่ ดิม
การรับรู ้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสําคัญ 5 ขันตอน ดังต่อไปนี
1)
2)
3)
4)
5)

ระบุสญ
ั ญาทีทํากับลูกค้า
ระบุแต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิในสัญญา
กําหนดราคาของรายการในสัญญา
ปั นส่วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระทีต้องปฏิบตั ิ และ
รับรู ้รายได้ขณะทีกิจการเสร็ จสิ นการปฏิบตั ิตามแต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิ
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีมีการ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาที
ทํา กับ ลู ก ค้า ซึ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มต้น ในหรื อ หลัง วัน ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิ จการไม่ได้นํามาตรฐานที ปรั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่าวมาถื อปฏิ บัติ ก่อ น
วันบังคับใช้ (ต่อ)
การเปลียนแปลงทีสําคัญจากวิธีปฏิบตั ิในปั จจุบนั ได้แก่
• สิ นค้าหรื อบริ การที แตกต่างกันแต่นาํ มาขายรวมกัน จะต้องรับรู ้รายการแยกกัน และการ
ให้ส่วนลดหรื อการให้ส่วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปั นส่วนไปยังแต่ละ
องค์ประกอบของแต่ละสิ นค้าหรื อบริ การ
• รายได้อาจจะต้องถูกรับรู ้เร็ วขึนกว่าการรับรู ้รายได้ภายใต้มาตรฐานปั จจุบนั หากสิ งตอบแทน
มีความผันแปรด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนี ยม
ที กําหนดจากผลการปฏิ บัติงาน ค่าสิ ทธิ ความสําเร็ จของผลงาน เป็ นต้น) - จํานวนเงิ น
ขันตําของสิ งตอบแทนผันแปรจะต้องถูกรับรู ้รายได้หากไม่ได้มีความเสี ยงทีมีนยั สําคัญที
จะกลับรายการ
• จุดทีรับรู ้รายได้อาจมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที ในปั จจุบนั รับรู ้
ณ เวลาใดเวลาหนึ ง ณ วันสิ นสุ ดสัญญาอาจจะต้องเปลียนเป็ นรับรู ้รายได้ตลอดช่วงอายุ
สัญญา หรื อในกรณี ตรงกันข้าม
• มีขอ้ กําหนดใหม่ทีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียม
เริ มแรกทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย
• เนืองจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพิมมากขึน
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี โดยการปรับปรุ งย้อนหลัง
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 8 เรื อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง
กับ กําไรสะสม ณ วัน ต้น งวดของรอบระยะเวลารายงานที เริ มต้น ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนีประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติม
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีมีการ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาที
ทํา กับ ลู ก ค้า ซึ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มต้น ในหรื อ หลัง วัน ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิ จการไม่ได้นํามาตรฐานที ปรั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่าวมาถื อปฏิ บัติ ก่อ น
วันบังคับใช้ (ต่อ)
ผูบ้ ริ หารของกิ จการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี มาใช้เป็ น
ครังแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กิ จ การมี แ ผนที จะนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี
มาถือปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการปรับปรุ งย้อนหลังผลกระทบสะสมกับกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 และจะไม่มีการปรับปรุ งงบการเงินปี เปรี ยบเทียบ
2.2.2.2 กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญ ชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี สามารถนํามาใช้ก่อนวันทีมีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาทีเริ ม
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9

เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
เรื อง เครื องมือทางการเงิน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีมีการ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญ ชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี สามารถนํามาใช้ก่อนวันทีมีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาทีเริ ม
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐาน
การบัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107

เรื อง หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินทีคล้ายคลึงกัน
เรื อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี
ทีมีปัญหา
เรื อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและ
ตราสารทุน
เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน
เรื อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน กําหนดหลักการ
เกียวกับการแสดงรายการเครื องมือทางการเงินเป็ นหนี สิ นหรื อส่ วนของเจ้าของ และการหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินกับหนี สิ นทางการเงิ น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ใช้กบั การจัดประเภท
เครื องมือทางการเงิ นในมุมของผูอ้ อกเครื องมือทางการเงิ นเพือจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี สิ นทางการเงิ น และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี ย เงิ นปั นผล ผลกําไรและ
ขาดทุนที เกียวข้อง และสถานการณ์ทีทําให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินต้อง
หักกลบกัน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีมีการ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี สามารถนํามาใช้ก่อนวันที มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที เริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อ มู ล เครื องมื อทางการเงิ น
กําหนดให้กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นสามารถประเมิ นเกี ยวกับความมี
นัยสําคัญ ของเครื องมื อทางการเงิ นที มี ต่อฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ น ของกิ จการ และ
ลักษณะและระดับของความเสี ยงที เกิ ดขึนจากเครื องมือทางการเงินที กิ จการเปิ ดรับระหว่าง
รอบระยะเวลารายงานและ ณ วัน สิ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทังแนวทางการบริ ห าร
ความเสี ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภท
รายการ การวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิน การคํานวณ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี ยง ดังต่อไปนี
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี
แบ่งออกเป็ นสามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน โดยขึนอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของ
กิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประเภทตราสารทุ น
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู ้
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ประเภทตราสารทุ น ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
หนี สิ น ทางการเงิ น ที ต้องวัด มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธรรมผ่านกําไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ
กิจการเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมือเข้าเงือนไขทีกําหนด
- ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีมีการ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี สามารถนํามาใช้ก่อนวันที มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที เริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
-

ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชี สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ น
ต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี ทีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ลูกหนี
ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ทีเกิ ดจากภาระผูกพันวงเงิ นสิ นเชื อและสัญญาคําประกัน
ทางการเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึนก่อน กิจการต้องพิจารณา
การเปลี ยนแปลงในคุ ณ ภาพเครดิ ตของสิ น ทรั พย์ทางการเงิ น เป็ นสามระดับ ในแต่ละ
ระดับ จะกํา หนดวิ ธี ก ารวัด ค่ า เผื อการด้อ ยค่ า และการคํา นวณวิ ธี ด อกเบี ยที แท้ จ ริ ง
ที แตกต่างกันไป โดยมี ขอ้ ยกเว้น สําหรั บลูกหนี การค้าหรื อสิ นทรัพ ย์ที เกิ ดจากสัญ ญา
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหา
เงิ นที มีนัยสําคัญ และลูกหนี ตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified approach)
ในการพิจารณาค่าเผือการด้อยค่า

-

การบัญชีป้องกันความเสี ยงมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ งเกิดจาก
กิจกรรมการบริ หารความเสี ยงของกิจการที ใช้เครื องมือทางการเงิ นในการจัดการฐานะ
เปิ ดที เกิ ดขึนจากความเสี ยงนันๆ ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุ น (หรื อกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื น ในกรณี ข องเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที กิ จ การเลื อ กแสดงการ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) วิธีการดังกล่าวมีเป้ าหมายใน
การแสดงถึงบริ บทของเครื องมื อที ใช้ป้องกันความเสี ยงภายใต้การบัญ ชี ป้องกันความ
เสี ยงเพือให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบทีเกิดขึน

ผูบ้ ริ ห ารของกิ จการอยู่ระหว่างการประเมิน ผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื องมื อ
ทางการเงินฉบับเหล่านีมาใช้เป็ นครังแรก
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2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก)

สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิ นของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
หลัก ที บริ ษ ัท ดํา เนิ น งานอยู่ (สกุล เงิ น ที ใช้ใ นการดําเนิ น งาน) งบการเงิ น แสดงในสกุ ล เงิ น บาท
ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลทีใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั

(ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน
ณ วันที เกิ ดรายการหรื อวันที ตีราคาหากรายการนันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที
เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนีสิ น
ที เป็ นตัวเงิ นซึ งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันสิ นปี ได้บนั ทึ กไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมื อมี การรั บรู ้ รายการกําไรหรื อขาดทุ นของรายการที ไม่ เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื น
องค์ ป ระกอบของอัต ราแลกเปลี ยนทั งหมดของกําไรหรื อขาดทุ น นั นจะรั บ รู ้ ไว้ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลียนทังหมดของกําไรหรื อขาดทุนนันจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื อทวงถาม เงิ น ลงทุ น ระยะสันอื นที มี สภาพคล่อ งสู งซึ งมี อ ายุไ ม่เกิ น สามเดื อ นนับ จากวัน ที ได้ม า และ
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนีสิ นหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.5

ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้ารับรู ้เริ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที เหลืออยู่หักด้วย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่ างระหว่างราคาตามบัญ ชี ของลู กหนี การค้าเปรี ยบเที ยบกับมู ลค่ าที คาดว่าจะได้รั บจากลู กหนี การค้า
หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.6

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุ น หรื อมูลค่าสุ ท ธิ ที จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุ นของสิ น ค้า
คํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ต้นทุนของการซือประกอบด้วยราคาซือ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรง
กับ การซื อสิ นค้านัน เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที เกี ยวข้องทังหมด ส่ วนยอมให้หรื อ
เงิ น ที ได้รั บ คื น ต้น ทุ น ของสิ น ค้า สํ า เร็ จ รู ป และงานระหว่า งทํา ประกอบด้ว ยค่ า ออกแบบ ค่ า วัต ถุ ดิ บ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิตซึ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติ
แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที จําเป็ นเพือให้สินค้านันสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กิ จการบันทึกบัญชีค่าเผือการลดมูลค่า
ของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื อมคุณภาพเท่าทีจําเป็ น

2.7

เงินลงทุน
กิ จการจัดประเภทเงิ น ลงทุ นที นอกเหนื อจากเงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม และการร่ วมค้าเป็ น
4 ประเภท คื อ 1. เงิ น ลงทุ น เพื อค้า 2. เงิ น ลงทุ น ที ถื อ ไว้จ นครบกํา หนด 3. เงิ น ลงทุ น เผื อขาย และ
4. เงินลงทุนทัวไป การจัดประเภทขึนอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภท
ทีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1)
(2)
(3)
(4)

เงิ น ลงทุ น เพื อค้า คื อ เงิ น ลงทุ น เพื อจุ ด มุ่ ง หมายหลัก ในการหากําไรจากการเปลี ยนแปลงราคา
ในช่วงเวลาสัน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุ น ที ถื อ ไว้จ นครบกําหนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที มี ก ําหนดเวลาและผูบ้ ริ ห ารตังใจแน่ ว แน่ แ ละ
มีความสามารถถือไว้จนครบกําหนด
เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริ มสภาพคล่องหรื อ
เมืออัตราดอกเบียเปลียนแปลง
เงินลงทุนทัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทัง 4 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ มแรกด้วยราคาทุน ซึ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีให้ไป
เพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนันรวมทังค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงิ นลงทุนเพือค้าและเงิ นลงทุนเผือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุ น
ทียังไม่เกิดขึนจริ งของเงินลงทุนเพือค้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ของเงินลงทุนเผือขายรับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

เงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนทีจะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า
เงินลงทุนทัวไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือมีขอ้ บ่งชีว่าเงินลงทุนนันอาจมีค่าเผือการด้อยค่าเกิดขึน
หากราคาตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น สู งกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับ คื น บริ ษ ัทจะบันทึ กรายการขาดทุ นจาก
ค่าเผือการด้อยค่ารวมไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ผลต่างระหว่างมู ล ค่ายุติ ธรรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที ได้รับ จากการจําหน่ าย
เมือเปรี ยบเที ยบกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนันจะบันทึ กรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ทีจําหน่ าย
เงินลงทุนทีถือไว้ในตราสารหนี หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ทีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทังหมดทีถือไว้

2.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ทงหมดวั
ั
ดมูลค่าด้วยราคาทุ นหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสม ต้นทุ นเริ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการซือสิ นทรัพย์นนั
ต้น ทุ น ที เกิ ด ขึ นภายหลังจะรวมอยู่ในมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อรั บ รู ้ แยกเป็ นอี กสิ น ทรั พ ย์ห นึ ง
ตามความเหมาะสม เมื อต้น ทุ น นันเกิ ด ขึ นและคาดว่าจะให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่ บ ริ ษ ัท
และต้นทุ นดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื อถือ มูลค่าตามบัญชี ของชิ นส่ วนที ถูกเปลียนแทนจะถูก
ตัดรายการออก สําหรั บ ค่ าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอื น ๆ บริ ษ ัทจะรั บ รู ้ ต ้นทุ นดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้จ่ ายใน
กําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ทีดินไม่มีการคิดค่าเสื อมราคา ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์อืนคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพือลดราคาทุนแต่ละชนิ ด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

5 ปี , 20 ปี , 30 ปี
5 ปี , 10 ปี , 15 ปี
5 ปี , 10 ปี , 15 ปี
3 ปี , 5 ปี
5 ปี
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2.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ทุกสิ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ทีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ งตอบแทนสุ ทธิ
ทีได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญ
ั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอืนสุ ทธิ
ในกําไรหรื อขาดทุน

2.9

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิ ดขึน ค่าใช้จ่ายทีเกิ ดจาก
การพัฒนาทีเกียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
ซึงบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี
•
•
•
•
•
•

มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ คที กิ จการจะทําโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ให้เสร็ จสมบู รณ์ เพื อนํามาใช้
ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตังใจทีจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถทีจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนมาใช้
ั
ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนให้
ั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอืนได้เพียงพอทีจะนํามาใช้
เพือทําให้การพัฒนาเสร็ จสิ นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิ จ การมี ค วามสามารถที จะวัด มู ล ค่ าของรายจ่ ายที เกี ยวข้อ งกับ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที เกิ ด ขึ น
ในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชือถือ

ต้นทุนโดยตรงที รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุ นพนักงานที ทํางานในที ม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในจํานวนเงินทีเหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอืนทีไม่เข้าเงือนไขเหล่านีจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อน
หน้านีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้น ทุ น ในการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จ ะรั บ รู ้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์แ ละตัด จําหน่ ายโดยใช้วิธี เส้ น ตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อืนที มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์บ่งชี ว่าราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู ้เมือราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ งหมายถึงจํานวนที สู งกว่า
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยทีเล็กทีสุ ด
ทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิ ยมซึ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ทีจะ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
2.11 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทบริ
ี ษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์ซึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ น
ส่ วนใหญ่ สัญ ญาเช่ านันถื อเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน เงิ น ที ต้อ งจ่ ายภายใต้สัญ ญาเช่ าดังกล่ าว (สุ ท ธิ จาก
สิ งตอบแทนจู งใจที ได้รั บ จากผูใ้ ห้เช่ า) จะบัน ทึ ก ในกําไรหรื อขาดทุ น โดยใช้วิธีเส้น ตรงตลอดอายุข อง
สัญญาเช่านัน
สัญ ญาเช่ าที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทังหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนีสิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงที
ต่อ หนี สิ น คงค้างอยู่ โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสัญ ญา ภาระผูก พัน ตามสัญ ญาเช่ าหัก ค่ าใช้จ่ ายทางการเงิ น
จะบัน ทึ กเป็ นหนี สิ น ระยะยาว ส่ วนดอกเบี ยจ่ ายจะบัน ทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น ตลอดอายุข องสัญ ญาเช่ า
เพือทําให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิ นทีเหลืออยู่ สิ นทรัพย์ทีได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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2.12 เงินกู้ยืม
เงิ นกู้ยืมรั บรู ้ เริ มแรกด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของสิ งตอบแทนที ได้รับหักด้วยต้นทุ นการจัดทํารายการที เกิ ดขึ น
เงิ นกู้ยืมวัดมู ลค่ าในเวลาต่ อมาด้วยวิธี ราคาทุ นตัดจําหน่ ายตามวิธี อ ัตราดอกเบี ยที แท้จริ ง ผลต่ างระหว่าง
เงิ นที ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที เกิดขึน) เมือเที ยบกับมูลค่าที จ่ายคืนเพือชําระหนี นันจะรับรู ้ใน
งบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที จ่ายไปเพือให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ทีมีความเป็ นไปได้
ทีจะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วนหรื อทังหมด ในกรณี นีค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทังมีการถอนเงิน หากไม่มี
หลักฐานทีมีความเป็ นไปได้ทีจะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทังหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ีเกียวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนีสิ นหมุนเวียน เมือบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงือนไขให้เลือนชําระหนีออกไปอีก
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
(ก) ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้น ทุ น การกู้ยืมของเงิ น กู้ยืม ที กู้ม าทัวไปและที กู้มาโดยเฉพาะที เกี ยวข้องโดยตรงกับ การได้ม า การ
ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขต้องนํามารวมเป็ นส่วนหนึ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์นนั
โดยสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขคือสิ นทรัพย์ทีจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์นนให้
ั อยู่
ในสภาพพร้อมที จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้ อมที จะขาย การรวมต้นทุ นการกู้ยืมเป็ นราคาทุ นของ
สิ นทรัพย์ตอ้ งสิ นสุ ดลงเมือการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ทีจําเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขให้อยู่
ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมทีจะขายได้เสร็ จสิ นลง
รายได้จากการลงทุนทีเกิดจากการนําเงินกูย้ ืมทีกูม้ าโดยเฉพาะ ทียังไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์
ทีเข้าเงือนไขไปลงทุนเป็ นการชัวคราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ ืมทีสามารถตังขึนเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อืนๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดขึน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับ งวดประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบันและภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับรายการทีรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน หรื อรายการทีรับรู ้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณี นี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน หรื อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ทีคาดได้ค่อนข้าง
แน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินงานอยูแ่ ละ
เกิดรายได้เพือเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ทีมี
สถานการณ์ ทีการนํากฎหมายภาษี ไปปฏิ บัติขึนอยู่กบั การตี ความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ ายภาษี ที
เหมาะสมจากจํานวนทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี รับรู ้ ตามวิธีห นี สิ น เมื อเกิ ดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษี ของสิ น ทรั พ ย์และ
หนีสิ น และราคาตามบัญชีทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจากการรับรู ้เริ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อ
รายการหนี สิ นทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเกิดรายการ รายการนันไม่มีผลกระทบต่อ
กําไรหรื อขาดทุนทังทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษี อ ากร) ที มี ผ ลบังคับ ใช้อยู่ หรื อ ที คาดได้ค่ อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับ ใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาที
รายงาน และคาดว่าอัต ราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้เมื อสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี ที เกี ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรื อหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากิ จการจะมี กาํ ไรทางภาษี เพียงพอ
ทีจะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการ
มี สิท ธิ ต ามกฎหมายที จะนําสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บัน มาหั ก กลบกับ หนี สิ น ภาษี เงิ น ได้ข อง
งวดปั จจุบนั และทังสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เกี ยวข้องกับ
ภาษีเงิ นได้ทีประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดี ยวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึงตังใจจะจ่ายหนีสิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.14.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กิ จการได้จ ัดให้มีโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กิ จ การมี ทังโครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
2.14.1.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินทีคงที บริ ษทั
ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที จะต้องจ่ายเงินเพิม ถึงแม้
กองทุ น ไม่ มี สิ น ทรั พ ย์เพี ย งพอที จะจ่ ายให้ พ นัก งานทังหมดสําหรั บ การให้ บ ริ ก ารจาก
พนั ก งานทั งในอดี ต และปั จ จุ บั น บริ ษ ัท จะจ่ า ยสมทบให้ กับ กองทุ น สํ า รองเลี ยงชี พ
ซึ งบริ ห ารโดยผูจ้ ัด การกองทุ น ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญ ญัติ
กองทุ นสํารองเลี ยงชี พ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มี ภาระผูกพันที จะจ่ ายเงิ นเพิมอี กเมื อได้จ่าย
เงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกําหนดชําระ
2.14.1.2 ผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีไม่ใช่โครงการ
สมทบเงิ น ซึ งจะกํา หนดจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ ที พนัก งานจะได้รั บ เมื อเกษี ย ณอายุ
โดยส่วนใหญ่จะขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ทีให้บริ การ และ ค่าตอบแทน
หนี สิ นสําหรับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่าปั จจุ บ ัน ของภาระผูกพัน ณ วันที สิ นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี คํานวณ
โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้ ซึ งมูลค่า
ปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ น
ทีจะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหุ ้นกูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที เกิ ดขึนจากการ
ปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลียนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดขึน และได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบ
แสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.14.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน
บริ ษทั รับรู ้หนี สิ นและค่าใช้จ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืนโดยบริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่พนักงาน
แต่ละคนภายหลังจากทํางานมาแล้วทุก ๆ 5 ปี สู งสุ ดไม่เกิน 20 ปี เป็ นจํานวนเงินตังแต่ 5,000 บาท ถึง
20,000 บาทต่อคน ซึ งการให้ประโยชน์มีเงือนไขจากการให้บริ การของพนักงานและระยะเวลาในการ
ให้ บ ริ ก ารที กําหนดไว้ ต้น ทุ น ที คาดว่าจะเกิ ด จากการให้ ผ ลประโยชน์ นี จะบัน ทึ กค้างจ่ ายตลอด
ระยะเวลาการจ้างงาน โดยใช้วิธีการทางบัญชี เดี ยวกับที ใช้ในโครงการผลประโยชน์เมื อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที เกิ ดขึ นจากการปรั บปรุ ง
หรื อเปลี ยนแปลงข้อสมมติ ฐานและรั บรู ้ ในกําไรขาดทุ น ในงวดที เกิ ด ภาระผูก พัน นี คํานวณโดย
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
2.15 ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนีสิ น จะรับรู ้ก็ต่อเมือบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงทีจัดทําไว้
อันเป็ นผลสื บ เนื องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต ซึ งการชําระภาระผูกพันนันมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะส่ ง ผลให้บ ริ ษ ัท ต้อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรออกไป และประมาณการจํานวนที ต้อ งจ่ ายได้อ ย่างน่ าเชื อถื อ
ประมาณการหนีสิ นจะไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึงกันหลายรายการ บริ ษทั กําหนดความน่าจะเป็ นทีกิจการจะสูญเสี ยทรัพยากร
เพื อจ่ ายชําระภาระผูกพัน เหล่ านัน โดยพิ จารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท
แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกิ จการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการที จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกันจะมีระดับตํา
บริ ษทั จะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี สิ น โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที คาดว่าจะต้องนํามาจ่าย
ชําระภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของ
เงินตามเวลาและความเสี ยงเฉพาะของหนี สิ นทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนี สิ นเนื องจาก
มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบียจ่าย
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 ทุนเรื อนหุ้น
ต้นทุนส่ วนเพิมที เกียวข้องกับการออกหุ ้นใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื อหุ ้นซึ งสุ ทธิ จากภาษีจะถูกแสดง
ในส่วนของเจ้าของโดยนําไปหักจากสิ งตอบแทนทีได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.17 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ งเกิดขึนจากกิจกรรมตามปกติ
ของบริ ษ ัท รายได้จ ะแสดงด้วยจํานวนเงิ น สุ ท ธิ จ ากภาษี ขาย การรั บ คื น เงิ น คื น และส่ วนลด โดยไม่ รวม
รายการขายภายในบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือผูซ้ ือรับโอนความเสี ยงและ
ผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้ดอกเบียรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
2.18 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี สิ นในงบการเงินของบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ งที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรู ้เมือได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการ
2.19 การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ทเป็ี นเครื องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสียง
บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที เป็ นเครื องมื อทางการเงิ นซึ งประกอบด้วยสัญญาอัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้า
เครื องมือดังกล่าวไม่รับรู ้ในงบการเงินในวันเริ มแรก
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าช่วยป้ องกันบริ ษทั จากความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนด้วยการกําหนด
อัตราที จะใช้รับรู ้ สินทรัพย์ทีเป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศซึ งจะได้รับจริ งหรื อที จะใช้รับรู ้หนี สิ นที เป็ นสกุลเงิ น
ต่างประเทศซึ งจะต้องจ่ ายชําระจํานวนที เพิ มขึ นหรื อลดลงจากจํานวนเงิ นที จะได้รับจริ งจากสิ นทรั พย์หรื อ
ที จะต้องจ่ ายชําระหนี สิ นจะนําไปหักกลบกับมูลค่าที เปลี ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้าที
เกี ยวข้อง ณ วันที ได้รับหรื อจ่ายชําระจริ ง รายการกําไรและรายการขาดทุ นจากเครื องมื ออนุ พนั ธ์จะนํามา
หักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินและไม่รับรู ้ในงบการเงิน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.20 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที นําเสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุ คคลที มี หน้าที ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานดําเนิ นงาน ซึ งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที
ทําการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

3

การจัดการความเสียงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน
กิ จ กรรมของบริ ษ ัท ย่อ มมี ค วามเสี ยงทางการเงิ น ที หลากหลายซึ งได้แ ก่ ความเสี ยงจากตลาด (รวมถึ ง
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน ความเสี ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราดอกเบี ย
ความเสี ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย และความเสี ยงด้านราคา) ความเสี ยง
ด้านการให้สินเชื อ และความเสี ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี ยงโดยรวมของบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผัน ผวนของตลาดการเงิ น และแสวงหาวิธี การลดผลกระทบที ทําให้เสี ยหายต่ อ ผลการดําเนิ น งาน
ทางการเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยทีสุ ดเท่าทีเป็ นไปได้ บริ ษทั จึงใช้เครื องมืออนุ พนั ธ์ทางการเงิน เพือป้ องกัน
ความเสี ยงทีจะเกิดขึน
การจัดการความเสี ยงดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ส่ วนงานบริ หารเงินของบริ ษทั จะชีประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี ยงทางการเงินด้วยการร่ วมมือกัน
ทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิ บัติงานต่างๆ ภายในบริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี ยงจะกําหนด
หลักการโดยภาพรวมเพือจัดการความเสี ยงและนโยบายที เกี ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบาย
สําหรั บ ความเสี ยงที เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ ความเสี ยง
อัต ราดอกเบี ย ความเสี ยงการให้สิ น เชื อ การใช้ตราสารทังที เป็ นอนุ พ นั ธ์ท างการเงิ น และไม่ใช่ อนุ พ นั ธ์
ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี ยง
3.1.1 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเนื องจากบริ ษทั ซื อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ
สกุลดอลลาร์ สหรั ฐ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทเชื อว่าความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั ได้ใช้สัญญา
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าวตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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3

การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาว
ตามที ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นเกิ ดจากการที อัตราดอกเบี ยเปลี ยนแปลงไปซึ งก่ อให้เกิ ดผล
เสี ยหายต่ อ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ในงวดปั จจุ บั น และงวดต่ อ ๆ ไป บริ ษ ัท ไม่ มี สิ น ทรั พ ย์
ทีมีดอกเบี ยที เป็ นสาระสําคัญ บริ ษทั อาจเกิ ดผลขาดทุนจากอัตราดอกเบียเพราะเงินกูย้ ืมทังหมดมีอตั รา
ดอกเบียผันแปร
3.1.3 ความเสียงด้ านราคา
ความเสี ยงด้านราคาของบริ ษทั เกียวข้องกับราคาซื อเหล็ก บริ ษทั ไม่มีความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
จากความผัน ผวนของราคาเหล็ ก ในตลาด เนื องจากราคาขายสิ น ค้าสําเร็ จ รู ป จะถู ก ปรั บ ปรุ งให้
สอดคล้องกับความเคลือนไหวของราคาเหล็กในตลาดอย่างสมําเสมอและบริ ษทั มีระบบการประมาณ
การยอดขายล่วงหน้าเพือพยายามจับคู่กบั ปริ มาณทีสังซื อเพือลดความเสี ยงด้านราคาให้อยูใ่ นระดับที
เหมาะสม
3.1.4 ความเสียงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมี นัยสําคัญของความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ บริ ษทั มี นโยบายที เหมาะสม
เพือทําให้เชื อมันได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ ลูกค้าที มีประวัติสินเชื ออยู่ในระดับที เหมาะสม
คู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ทางการเงินและรายการเงิ นสดได้เลือกที จะทํารายการกับสถาบันการเงิ นที มีระดับ
ความน่ าเชื อถื อ สู ง บริ ษ ั ท มี น โยบายจํากั ด วงเงิ น ธุ รกรรมสิ นเชื อกั บ สถาบั น การเงิ น แต่ ล ะแห่ ง
อย่างเหมาะสม
3.1.5 ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
จํานวนเงิ นสดที มี อย่างเพียงพอและเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ทีมี ตลาดรองรั บย่อมแสดงถึ งการจัดการ
ความเสี ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็ นได้จากการ
ทีมีวงเงินในการกูย้ ืมทีได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของบริ ษทั ได้ตงเป้
ั าหมาย
ว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชือทีตกลงไว้ให้เพียงพอทีจะหามาได้
เนืองจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจทีเป็ นฐานของบริ ษทั มีพลวัตเปลียนแปลงได้
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การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติทีมีผลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบั ญ ชี ม าใช้ แ ละจํ า น วน เงิ น ข อ งสิ น ท รั พ ย์ แ ล ะห นี สิ น รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ าย ผลที เกิ ด ขึ น จริ ง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที มีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการและแหล่งทีมา
ของข้อมูลทีสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยกเว้นเรื องอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์ กิจการพบว่าควรมี
การยืดอายุการให้ประโยชน์ของอาคารเครื องจักรและอุปกรณ์ โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักได้แก่ การเทียบเคียงกับ
ธุรกิจในการผลิตและค้าท่อเหล็กในประเทศ และความเห็นจากวิศวกรผูเ้ ชียวชาญล่าสุดรายหนึง กิจการจึงได้เปลียน
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเริ มตังแต่วนั ที 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป อายุการให้
ประโยชน์เดิม และอายุการให้ประโยชน์ใหม่แสดงเปรี ยบเทียบดังต่อไปนี

อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์

อายุการใช้ งานใหม่
ปี

อายุการใช้ งานเดิม
ปี

30
10

20
5

ผลของการเปลียนแปลงค่าเสื อมราคาทีมีต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
แสดงเปรี ยบเทียบได้ดงั นี
อายุการใช้ งานใหม่
ล้ านบาท
ค่าเสื อมราคา

8.52

อายุการใช้ งานเดิม
ล้ านบาท
16.63
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5

ประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมิ นทบทวนอย่างต่อเนื อง และอยู่บนพืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน
(ก)

ค่ าเผือการลดมูลค่ าของสินค้ าล้ าสมัย
กิจการตังค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าล้าสมัยโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ ซึ งคํานวณจากราคา
ปกติทีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายเพือให้สินค้านันสําเร็ จรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย การคํานวณ
ดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร
ในธุรกิจ และแนวโน้มตลาด

(ข)

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุก ารใช้งานและมูล ค่ าซากสําหรั บ อาคารและอุป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์
ไม่มี ต ัวตนของบริ ษ ัท โดยฝ่ ายบริ ห ารจะทําการทบทวนค่าเสื อมราคาเมื ออายุการใช้งานและมู ลค่ าซาก
มีความแตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์
ทีเสื อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนืองจากการขายหรื อเลิกใช้งานหรื อจําหน่ายออกไป

(ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุขึนอยูก่ บั หลายปั จจัยทีใช้ในการคํานวณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยโดยมี ขอ้ สมมติ ฐ านหลายตัว รวมถึ งข้อ สมมติ ฐานเกี ยวกับ อัตราคิ ด ลด
การเปลียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
บริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึ งได้แก่อตั ราดอกเบียทีควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จ จุ บั น ของประมาณการกระแสเงิ น สดที คาดว่ าจะต้อ งจ่ ายภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ เมื อเกษี ย ณอายุ
ในการพิจารณาอัตราคิดลดที เหมาะสมบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล
ซึงเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีต้องจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียง
กับระยะเวลาทีต้องจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีเกียวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอืน ๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพือเติมเติมอยู่
ในหมายเหตุ 18
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
6

การจัดการความเสียงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
ของบริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้าง
ของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ หรื อการออกหุน้ ใหม่เพือลดภาระหนี

7

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั (“คณะกรรมการ”) ซึ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ดา้ นการดําเนิ นงาน
สําหรับพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานดําเนิ นงาน ได้พิจารณาการ
นําเสนอข้อ มู ล การเงิ น จําแนกตามส่ ว นงานทังในส่ วนของการแสดงส่ ว นงานธุ ร กิ จ และส่ ว นงานภู มิ ศ าสตร์
ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิรายงานภายในแยกตามส่วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ดังนันคณะกรรมการพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ คือ
ตลาดในประเทศเพียงส่ วนงานเดียว นอกจากนี คณะกรรมการได้ประเมินแล้วว่าผลิตภัณฑ์สินค้าหลักๆ มีอยู่สองชนิ ด
แบ่งเป็ นท่อโครงสร้างและท่อร้อยสายไฟ ซึงมีกระบวนการผลิตทีคล้ายคลึงกัน และกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั มีเพียงลูกค้า
จากการขายในประเทศ ซึงสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี
1) ลูกค้าขายส่ง รวมถึง ตัวแทนจําหน่ายทีซือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพือนําไปจําหน่ายต่อ ร้านค้าปลีกทีเป็ นร้านขาย
เหล็กรู ปพรรณโดยเฉพาะ ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทีมีขนาดใหญ่ มีเครื อข่ายจํานวน
มากทัวประเทศ
2) ลูกค้าขายปลีก รวมถึง กลุ่มลูกค้าทีเป็ นผูใ้ ช้งานซึงซือไปใช้เองและร้านค้าขายปลีกขนาดเล็ก
คณะกรรมการประเมิ น และวัดผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานดําเนิ นงานด้วยกําไรก่ อนต้น ทุ น ทางการเงิ น และ
ภาษีเงินได้โดยไม่รวมรายได้อืน

126

35

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
7

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ขายส่ ง
บาท

ขายปลีก
บาท

รวม
บาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน

760,188,491
(733,450,878)
26,737,613

80,955,700 841,144,191
(78,434,215) (811,885,093)
2,521,485
29,259,098
29,873,751
59,132,849
(7,923,140)
51,209,709
(8,645,243)
42,564,466

รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
ขายส่ ง
บาท

ขายปลีก
บาท

รวม
บาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

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

10,051,789 882,234,966
(7,988,280) (740,463,074)
2,063,509 141,771,892
27,715,353
169,487,245
(11,373,975)
158,113,270
(26,437,582)
131,675,688
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
7

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ของส่วนงานดําเนินงานไม่ได้รวมอยูใ่ นรายงานภายในทีนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีลูกค้าในกลุ่มขายส่งจํานวนสองรายทีมีรายได้
เกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายได้ รวมจํานวน 373.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : ลูกค้าสามรายทีมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของยอดรายได้ รวมจํานวน 560.26 ล้านบาท)

8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

38,664
117,657,238
117,695,902

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื นเมื อทวงถามมี อตั ราดอกเบี ยร้ อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.05 - 2.25 ต่อปี )
9

เงินลงทุนระยะสัน
ความเคลือนไหวของเงินลงทุนระยะสันระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
หลักทรัพย์ เพือค้ า
บาท
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การซือเพิมขึน
การจําหน่ายออกไป
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การจําหน่ายออกไป
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

100,550
132,000,000
(90,000,000)
401,589
42,502,139
(42,343,330)
(158,809)
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนระยะสัน (ต่อ)
ความเคลือนไหวของเงินลงทุนระยะสันระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี (ต่อ)
หลักทรัพย์ เพือค้ า
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสันมีรายละเอียดดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินลงทุนในตราสารหนี
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

-

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินลงทุนในตราสารหนี
กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

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

เงิ น ลงทุ น ระยะสันเป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื อค้าในกองทุ น รวมตราสารหนี ที บริ ห ารโดยธนาคารพาณิ ช ย์ โดยบริ ษ ัท
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนระยะสัน
10

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า - กิจการอืน
ลูกหนีเช็ครับล่วงหน้า
ลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีอืน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

67,196,051
35,230,287
102,426,338
804,727
(715,888)
88,839
2,939,926
105,455,103

56,708,241
17,232,990
73,941,231
5,488,843
(770,888)
4,717,955
2,868,642
81,527,828
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
10

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน (ต่อ)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีเช็ครับล่วงหน้าสามารถวิเคราะห์แยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

101,928,403
497,935
-

73,891,476
49,755
-

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

102,426,338

73,941,231

เช็ครับ ล่วงหน้าเป็ นเช็ค ที รับ จากลูกหนี การค้าบางรายและครบกําหนดรับชําระตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที 25 มกราคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2560 : 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561) โดยเช็ครับล่วงหน้า
ดังกล่าวได้มีการขึนเงินและรับเงินตามกําหนดเวลาภายหลังจากวันทีในงบการเงิน
11

สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสินเปลือง
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

322,195,570
284,541
102,491,392
3,704,169
428,675,672
(366,961)
428,308,711

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

ในระหว่า งปี พ.ศ. 2561 ต้น ทุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อที รั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ ายและรวมอยู่ใ นต้น ทุ น ขายเป็ นจํา นวน
747.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 679.62 ล้านบาท)
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

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

ทีดิน
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื องตกแต่ ง
เครื องจักร
ติดตังและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

72,560,400
72,560,400

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

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

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

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

3,917,331
3,917,331

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

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือสิ นทรัพย์
การจําหน่ายและการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
โอนเข้า(ออก)
โอนออกไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 13)
ค่าเสื อมราคา (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีสินปี - สุทธิ

72,560,400
72,560,400

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

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

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

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

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

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

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

72,560,400
72,560,400

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

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

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

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

5,580,000
5,580,000

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

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
โอนเข้าจากสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื อมราคา (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีสินปี - สุทธิ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ทีดิน
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื องตกแต่ ง
เครื องจักร
ติดตังและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

72,560,400
72,560,400

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

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

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

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

5,580,000
5,580,000

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

72,560,400
201,901,625
274,462,025

50,064,463
(2,948,952)
47,115,511

55,406,640
255,000
1,430,600
(15,530,680)
41,561,560

4,600,927
1,326,562
81,492
(1,791,181)
4,217,800

12,629,878
(3,013,141)
9,616,737

5,580,000
131,739,085
(1,512,092)
3,528,399
139,335,392

200,842,308
335,222,272
3,528,399
(23,283,954)
516,309,025

274,462,025
274,462,025

85,883,184
(38,767,673)
47,115,511

165,074,297
(123,512,737)
41,561,560

12,317,764
(8,099,964)
4,217,800

19,722,916
(10,106,179)
9,616,737

139,335,392
139,335,392

696,795,578
(180,486,553)
516,309,025

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที ดิ น จํา นวน 72,560,400 บาท และอาคารและส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารบนที ดิ น ดัง กล่ าวจํา นวน 47,115,511 บาท
(พ.ศ. 2560 : 72,560,400 บาท และ 50,064,463 บาท) ได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื (หมายเหตุ 17)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ค่าเสื อมราคาจํานวน 18,834,355 บาท (พ.ศ. 2560 : 34,072,408 บาท) ได้ถูกบันทึ กอยู่ใน
ต้นทุนขายและจํานวน 4,449,599 บาท (พ.ศ. 2560 : 4,538,471 บาท) ได้ถูกบันทึกอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยเครื องจักรและยานพาหนะ
มีรายละเอียดดังนี
พ.ศ. 2561
เครื องจักรและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
บาท
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

107,147,623
(98,646,724)
8,500,899

15,898,000
(7,905,730)
7,992,270

พ.ศ. 2560
เครื องจักรและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
บาท
บาท
107,147,623
(89,151,521)
17,996,102

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

ต้นทุนการกูย้ ืมจํานวน 1,870,505 บาท (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) เกิดจากเงินกูย้ มื ทียืมมาเฉพาะเพือสร้างโรงงานใหม่ และ
ได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์รวมและอยูใ่ นรายการซือสิ นทรัพย์ กิจการใช้อตั ราการตังขึนเป็ นทุนร้อยละ 5.51
(พ.ศ. 2560 : ไม่มี) ในการคํานวณต้นทุนทีรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ อัตราการตังขึนเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นอัตรา
ต้นทุนการกูย้ มื ทีเกิดจริ งจากเงินกูย้ มื ทีนํามาใช้เป็ นเงินทุนในการก่อสร้างโรงงาน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
13

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสินปี - สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือสิ นทรัพย์
โอนมาจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีสินปี - สุทธิ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
โอนออกไปค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชีสินปี - สุทธิ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรม
สําเร็จรู ป
บาท

คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ างติดตัง
บาท

รวม
บาท

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

-

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

4,344,186
118,750
351,000
(1,192,893)
3,621,043

1,857,709
1,857,709

4,344,186
1,976,459
351,000
(1,192,893)
5,478,752

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

1,857,709
1,857,709

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

3,621,043
832,708
1,572,890
(1,473,485)
4,553,156

1,857,709
832,065
(1,572,890)
(144,819)
972,065

5,478,752
1,664,773
(144,819)
(1,473,485)
5,525,221

8,671,148
(4,117,992)
4,553,156

972,065
972,065

9,643,213
(4,117,992)
5,525,221

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 301,283 บาท (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) ได้ถูกบันทึ กอยู่ในต้นทุนขายและ
จํานวน 1,172,202 บาท (พ.ศ. 2560 : 1,192,893 บาท) ได้ถูกบันทึกอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะใช้ประโยชน์ภายหลัง 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

169,427
5,048,430
5,217,857

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

-

(31,761)
(31,761)

5,217,857

5,872,286

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

5,872,286
(654,429)
5,217,857

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

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี

วันที 1 มกราคม
รายการตัดบัญชีในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 26)
วันที 31 ธันวาคม

สิ น ทรั พ ย์และหนี สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี สามารถแสดงหักกลบกัน เมื อสิ นทรั พ ย์ และหนี สิ น ภาษี เงิ น ได้
ดังกล่าวเกียวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน

135

44

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาระผูกพัน
กําไรรอการตัด
ผลประโยชน์ บัญชีจากการขาย
พนักงาน และเช่ ากลับคืน
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม(ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิม(ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ค่ าเผือหนี
สงสั ยจะสู ญ
บาท

ค่ าเผือ
สิ นค้ าล้ าสมัย
บาท

สิ นทรัพย์ ภายใต้
สั ญญาเช่ า
ทางการเงิน
บาท

รวม
บาท

740,193
180,483
920,676

54,360
(24,160)
30,200

154,178
(11,000)
143,178

5,795
(3,706)
2,089

4,949,521
(827,807)
4,121,714

5,904,047
(686,190)
5,217,857

649,502
90,691
740,193

79,589
(25,229)
54,360

203,978
(49,800)
154,178

58,118
(52,323)
5,795

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

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

ค่ าเผือการปรับ
มูลค่ าเงินลงทุน
บาท
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษีเพิมในกําไรหรื อขาดทุน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(31,761)
31,761
-

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษีลดในกําไรหรื อขาดทุน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(31,761)
(31,761)
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
15

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน

เงินมัดจําสําหรับการซือทีดิน
เงินมัดจําอืน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,033,746
3,033,746

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

ในที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เมื อวันที 13 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ซือที ดิ น
จํานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา บริ เวณถนนประชาอุทิศ อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการเพือใช้ใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานแห่ งใหม่ โดยมีการจ่ายชําระเงินจากการซื อทีดินทังหมดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และ
มีการโอนเงินมัดจําสําหรับการซือทีดินเป็ นส่วนหนึงของต้นทุนทีดินในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
16

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีบุคคลทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 29)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน

17

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

134,373,406
344,793
3,540,155
506,000
138,764,354

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

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

253,008,958

217,771,110

13,805,045
5,897,094
272,711,097

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

เงินกู้ยืม

รายการหมุนเวียน
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

137

46

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

เงินกู้ยืม (ต่อ)

รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

10,512,358
4,583,330
15,095,688

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

287,806,785

284,583,577

เงินกูย้ มื ทังหมดเป็ นเงินกูย้ มื ในสกุลเงินบาท
หนี สิ นภายใต้สัญญาทรั สต์รีซีท มีอตั ราดอกเบี ยอยู่ระหว่างร้ อยละ 2.60 ถึ งร้อยละ 3.54 ต่อปี และเพือใช้สําหรั บ
การซือสิ นค้า
หนี สิ นภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร คําประกันโดยการจํานอง
ทีดินและสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั (หมายเหตุ 12) และคําประกันโดยกรรมการบริ ษทั
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารของบริ ษทั (ไม่รวมหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิ น)
มีดงั ต่อไปนี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบียลอยตัว

24,317,403
24,317,403

43,261,438
43,261,438

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ร้อยละ 5.89
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.00

ร้อยละ 4.93
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.00

อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี

หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี
ราคาตามบัญชี

เงินกูย้ มื ระยะยาว

มูลค่ ายุติธรรม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

24,317,403

43,261,438

24,317,403

43,261,438

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมส่ วนทีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระสําคัญ มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงิ นสดในอนาคตซึ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี ย
เงินกูย้ มื ทีอัตราร้อยละ 5.25 (พ.ศ. 2560 : อัตราร้อยละ 5.25) และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
17.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
การเปลียนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ นปี
ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

43,261,438
(18,944,035)
24,317,403

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

13,805,045
10,512,358

18,925,826
24,335,612

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามที ระบุในสัญญา
เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี ให้เป็ นไป
ตามสัญญาทีเกียวข้อง
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

เงินกู้ยืม (ต่อ)
17.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ต่อ)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าระยะยาว) มีดงั ต่อไปนี

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

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

23,812,857
504,546
24,317,403

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

17.2 หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินเกิดจากการเช่าเครื องจักรและรถยนต์ทีมีระยะเวลาการเช่าตังแต่ 3 ถึง 5 ปี
จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายซึงบันทึกเป็ นหนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่วนทีหมุนเวียน
- ส่วนทีไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

6,461,653
5,072,843
(1,054,072)
10,480,424

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

5,897,094
4,583,330
10,480,424

13,070,605
10,480,424
23,551,029
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17

เงินกู้ยืม (ต่อ)
17.2 หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
การเปลียนแปลงของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

วันที 1 มกราคม
การจ่ายชําระหนี
วันที 31 ธันวาคม
18

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

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

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
หนีสิ นในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุนทีรวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,787,469
815,910
4,603,379

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

714,359
188,057
902,416

772,616
166,996
939,612
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
18.1 โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
โครงการเป็ นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงิ น เดื อนเดื อนสุ ด ท้ายซึ งให้ผลประโยชน์ แก่ สมาชิ ก ในรู ป
การประกันระดับเงินเกษียณอายุทีจะได้รับตามกฎหมายแรงงานทีเกียวข้อง โดยผลประโยชน์ทีให้จะขึนอยูก่ บั
ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของสมาชิกก่อนทีจะเกษียณอายุ
จํานวนทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,787,469

3,073,110

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,073,110
609,346
105,013
3,787,469

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

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี

วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
วันที 31 ธันวาคม

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีใช้เป็ นดังนี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ
อายุตากว่
ํ า 31 ปี
อายุระหว่าง 31 ปี ถึง 40 ปี
อายุระหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ร้อยละ 3.03
ร้อยละ 3.00

ร้อยละ 3.03
ร้อยละ 3.00

ร้อยละ 35
ร้อยละ 14
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0

ร้อยละ 35
ร้อยละ 14
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
18.1 โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลียนแปลง
ในข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึน
ของเงินเดือน
อัตราการลาออก

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกํี าหนดไว้
การเพิมขึนของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 9.90

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ร้อยละ 1 เพิมขึนร้อยละ 14.61 เพิมขึนร้อยละ 13.33
ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10.58 ลดลงร้อยละ 10.36

พ.ศ. 2560

ลดลงร้อยละ 9.68 เพิมขึนร้อยละ 11.45 เพิมขึนร้อยละ 11.28
ลดลงร้อยละ 12.59
เพิมขึนร้อยละ 7.72

ลดลงร้อยละ 11.52
เพิมขึนร้อยละ 7.80

การวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหวข้างต้น นี อ้างอิ งจากการเปลี ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที ให้ขอ้ สมมติ อืนคงที
ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั
ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ทีมีต่อการเปลียนแปลง
ในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกัน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้คาํ นวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน)
ในการคํานวณหนีสิ นโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติทีใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลียนแปลงจากปี ก่อน
18.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน
บริ ษทั จัดให้มีโครงผลประโยชน์ระยะยาวอืน โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานทีทํางานทุก ๆ 5 ปี สู งสุ ด
ไม่เกิ น 20 ปี เป็ นจํานวนเงิ นตังแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ต่อคนโครงการเป็ นแบบไม่จดั ตังกองทุ น
ข้อ สมมติ ฐ านที สํ า คัญ และความถี ในการวัด มู ล ค่ า จะคล้า ยกั บ ที ใช้สํ า หรั บ โครงการผลประโยชน์
เมือเกษียณอายุทีกําหนดไว้ขา้ งต้น
จํานวนทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

815,910

627,853
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
18.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอืนในระหว่างปี มีดงั นี
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

627,853
173,749
14,308
815,910

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

วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
วันที 31 ธันวาคม
ความเสียงของโครงการผลประโยชน์ พนักงานทีมีต่อบริษัท

บริ ษ ทั มี ความเสี ยงในหลาย ๆ ด้านที เกี ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุที กําหนดไว้ และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน โดยความเสี ยงทีมีนยั สําคัญมีดงั ต่อไปนี
การเปลียนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนทีแท้จริ งของพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนทีแท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาล ทีลดลงจะทําให้
หนีสิ นของโครงการเพิมสูงขึน

ความเสี ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

ภาระผูกพันโครงการบําเหน็จบํานาญบางส่วนได้ผกู อยูก่ บั ภาวะ
เงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อทีเพิมขึนจะทําให้มีภาระหนีสิ นเพิมขึน

ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8.97 ปี (พ.ศ. 2560 : 9.97 ปี )
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอืนหลัง
ออกจากงานทีไม่มีการคิดลด :
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่ าง 1-2 ปี ระหว่ าง 2-5 ปี
บาท
บาท
บาท
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

592,018
155,000
747,018

243,448
320,000
563,448

371,644
470,000
841,644

เกินกว่ า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

27,881,833
2,555,000
30,436,833

29,088,943
3,500,000
32,588,943
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
18.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน (ต่อ)
การวิเคราะห์ การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื น
หลังออกจากงานทีไม่มีการคิดลด : (ต่อ)
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่ าง 1-2 ปี ระหว่ าง 2-5 ปี
บาท
บาท
บาท
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน

207,618
65,000
272,618

รวม

19

835,466
370,000
1,205,466

110,689
295,000
405,689

เกินกว่ า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

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

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

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ทุนจดทะเบียน

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

รวม
บาท

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

520,000,000 260,000,000 440,000,000 220,000,000
- 80,000,000 40,000,000 415,236,625
520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 415,236,625

220,000,000
455,236,625
675,236,625

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 415,236,625

675,236,625

จํานวนหุ้น
หุ้น
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุ ้น

หุ้นสามัญ
บาท

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ ้นจดทะเบี ยนทังหมดได้แก่ หุ้ นสามัญ 520,000,000 หุ ้ น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
520,000,000 หุ ้น) ซึ งมี มู ลค่ าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 0.50 บาท) หุ ้ นสามัญที ได้ออกและ
เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 520,000,000 หุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 520,000,000 หุน้ ) โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียน
หุน้ ทีออกและเรี ยกชําระกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
เมื อวัน ที 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทได้เสนอขายหุ ้น ที ออกใหม่ให้แก่ ป ระชาชนทัว ไปเป็ นครั งแรกจํานวน
80,000,000 หุ ้ น โดยการขายหุ ้ น ใหม่ ให้ แก่ ผูจ้ องในราคาหุ ้ นละ 5.90 บาท (ทุ น 0.50 บาท และส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ น
5.40 บาท) เป็ นจํานวนเงิ น รวม 472 ล้านบาท โดยหุ ้ น ของบริ ษ ัท เริ มการซื อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ นวัน ที
17 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ผลจากการออกหุ ้ น ดัง กล่ าวบริ ษ ัท ได้รั บ ส่ วนเกิ น มู ล ค่ าหุ ้ น จํานวน 432 ล้า นบาทและ
เกิดค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงจากการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนจํานวน 16.76 ล้านบาท โดยแสดงหักจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ ทีได้รับจากผูถ้ ือหุน้
145

54

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
20

เงินปันผล
ในที ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ หุ ้ น ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี เมื อวัน ที 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท มี ม ติ อ นุ ม ัติ
ให้จ่ ายเงิ น ปั น ผลจากผลการดําเนิ น งานของรอบปี บัญ ชี พ.ศ. 2560 สําหรั บ หุ ้น สามัญ จํานวน 520,000,000 หุ ้ น
รวมเป็ นเงินทังสิ น 67.60 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ในที ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ หุ ้ น ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี เมื อวัน ที 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท มี ม ติ อ นุ ม ัติ
ให้จ่ ายเงิ น ปั น ผลจากผลการดําเนิ น งานของรอบปี บัญ ชี พ.ศ. 2559 สําหรั บ หุ ้น สามัญ จํานวน 440,000,000 หุ ้ น
รวมเป็ นเงินทังสิ น 50.00 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้วในวันที 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จํานวน 47.50 ล้านบาท และอีกครังในวันที 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 2.50 ล้านบาท
ในทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
กําไรสะสมคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 440,000,000 หุ ้น เป็ นจํานวน 70 ล้านบาท
เงินปั นผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

21

สํารองตามกฎหมาย

วันที 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

21,104,000
2,690,000
23,794,000

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

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองนีไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
22

เครื องมือทางการเงิน - สัญญาซื อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาซื อขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ าเพื อป้ อ งกัน ความเสี ยงสํา หรั บ เจ้าหนี การค้า ในสกุ ล
เงินต่างประเทศ ซึงเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
บริ ษทั มีหนีสิ นทีมีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หนีสิน

1.50

ดอลลาร์สหรัฐ

2.24

หนี สิ นที มี มูลค่าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น เป็ นเจ้าหนี การค้าจากการนําเข้าวัตถุดิบตามที ได้แสดง
ในงบการเงิน
บริ ษ ัท มี ค วามเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนที สําคัญ อัน เกี ยวเนื องจากการซื อสิ น ค้า บริ ษ ัท ได้ต กลงทําสัญ ญาซื อ
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสี ยงโดยทัวไป สัญญาดังกล่าวมีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึงปี
บริ ษทั มีสญ
ั ญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี

สกุลเงิน
สัญญาซือ

ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงิน
สัญญาซือ

ดอลลาร์สหรัฐ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลียน
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ล้ าน
บาท
1.50

32.26 - 32.28

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลียน
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ล้ าน
บาท
2.24

33.24 - 33.63

อัตราแลกเปลียน
ตามมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
32.26 - 32.27

อัตราแลกเปลียน
ตามมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
33.85 - 34.59
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
22

เครื องมือทางการเงิน - สัญญาซื อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า (ต่อ)
มูลค่ ายุตธิ รรมสุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั เปิ ดสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที เปิ ดสถานะครบกําหนดภายใน
6 เดือน (พ.ศ. 2560 : สัญญาเปิ ดสถานะครบกําหนด 1 เดือน ถึง 2 เดือน)
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเปิ ดสถานะ มีดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ น(หนีสิ น)สิ นทรัพย์

(0.01)

1.71

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอยูใ่ นข้อมูลระดับที 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ ายุติ ธ รรมสุ ท ธิ ข องสั ญ ญาซื อขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ าคํานวณโดยใช้อ ัต ราท้อ งตลาดที กําหนด
โดยธนาคารทีเกียวข้องเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
23

รายได้ อืน

รายได้จากการขายเศษซาก
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
รายได้ค่าขนส่ง
ดอกเบียรับ
อืน ๆ
รวม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

9,672,485
18,990,096
154,762
815,321
241,087
29,873,751

15,611,097
1,404,541
9,322,384
167,739
679,530
530,062
27,715,353
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
24

ต้ นทุนทางการเงิน

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ มื
ดอกเบียจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
25

พ.ศ. 2560
บาท

6,687,117
1,236,023
7,923,140

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

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

(30,268,663)
715,287,572
23,283,954
1,473,485
44,919,978
902,416

43,951,384
724,458,046
38,610,879
1,192,893
36,636,893
939,612

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

7,990,814

27,972,000

654,429

(1,534,418)

8,645,243

26,437,582

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 13)
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 18)
26

พ.ศ. 2561
บาท

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เพิมในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 14)
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
26

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
บริ ษ ทั ต้องจ่ายภาษี เงิ นได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษี ดว้ ยจํานวนที แตกต่างจากจํานวนที คํานวณขึ นตามอัตราภาษี
ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) ดังนี
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

กําไรก่อนภาษีเงินได้

51,209,709

158,113,270

ภาษีเงินได้คาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหักภาษีเงินได้
รายจ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึนจากรายจ่ายจริ ง

10,241,942

31,622,654

152,884
(1,749,583)
8,645,243

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

ภาษีเงินได้
ข้อมูลเกียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 14
27

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ทีออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีชําระแล้วและคงเหลือ
ในระหว่างปี ภายหลังการลดมูลค่าหุน้ สามัญเป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

42,564,466

131,675,688

520,000,000
0.08

470,465,753
0.28

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีนํามาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นได้รวมหุ ้นทีเพิมขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังทีกล่าวในหมายเหตุ 19 เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 เรื อง กําไรต่อหุน้
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
28

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันทีเป็ นข้ อผูกมัดเพือใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันที เป็ นข้อผูกมัดในงบแสดงฐานะการเงิ นที เกี ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ งยังไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิ น
มีดงั นี

สัญญาจะซือทีดิน
สัญญาก่อสร้างอาคาร
สัญญาจ้างสร้างเครื องจักร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

26,866,236
8,712,000

161,860,020
11,900,000

35,578,236

173,760,020

บริ ษทั ซือทีดินจากบุคคลภายนอกจํานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา เพือใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยบริ ษทั
ได้ทาํ การชําระส่วนคงเหลือ ณ วันทีทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิในทีดินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
ภาระผูกพันทีเป็ นข้ อผูกมัดตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกียวกับการเช่าทีดินจากกรรมการท่านหนึ ง
เพือใช้เป็ นสถานที ดําเนิ นงานบางส่ วนโดยมียอดรวมของจํานวนเงิ นค่าเช่าขันตําภายใต้สัญญาเช่าที ไม่สามารถยกเลิก
ได้ดงั นี

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

600,000
1,200,000
1,800,000

600,000
600,000
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
29

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการและบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืนแห่ งหนึ งหรื อมากกว่า
หนึ งแห่ ง โดยที บุคคลหรื อกิจการนันมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ทีดําเนิ นธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิ จการ
ที เกี ยวข้อ งกับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที เป็ นเจ้าของส่ ว นได้เสี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ยงของบริ ษ ัท ซึ งมี อิ ท ธิ พ ล
อย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ หารสําคัญ รวมทังกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กใน
ครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน กิจการและบุคคลทังหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันซึ งอาจมีขึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ผูถ้ ือหุ ้นที เป็ นกลุ่มบุ คคลธรรมดาจํานวน 14 คน
ซึงถือหุน้ ในจํานวนรวมร้อยละ 76.50 ของหุน้ สามัญทังหมดของบริ ษทั
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันอืนเป็ นบริ ษทั ของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนันจึงถือเป็ นกิจการทีเกียวข้องกัน
ความสัมพันธ์ทีบริ ษทั มีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี
บริษัทหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชัน จํากัด
บริ ษทั ดีงาม โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั เค.แอล.เอส.อีเลคทริ ค จํากัด

ประเทศทีจัดตัง

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (ถือหุน้ โดยกรรมการ)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (ถือหุน้ โดยกรรมการ)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (ถือหุน้ โดยคู่สมรส
ของกรรมการ)

รายการต่อไปนีเป็ นรายการทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
29.1 รายได้ จากการขายและบริการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

9,832

รายได้ จากการขายสินค้ า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
29

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนีเป็ นรายการทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
29.2 การซื อสินทรัพย์ และค่ าใช้ จ่าย
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
อุปกรณ์ และวัสดุสินเปลือง
บุคคลทีเกียวข้องกัน
ค่ าเช่ าทีดิน
กรรมการบริ ษทั

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

2,028,172
2,028,172

2,213,937
2,213,937

600,000
600,000

600,000
600,000

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

344,793
344,793

265,959
265,959

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

14,528,415
290,000

15,878,489
372,000

1,630,780

1,386,225

29.3 ยอดคงเหลือทีเกิดจากการซื อสินค้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม
เจ้ าหนีการค้ า
(รวมอยูใ่ น หมายเหตุ 16 “เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน”)
บุคคลทีเกียวข้องกัน

29.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของบริษัท
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ ระยะสัน :
เงินเดือน โบนัสและอืน ๆ
ค่าเบียประชุมกรรมการ
ผลประโยชน์ ระยะยาว :
ผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีในรายงานทางการเงิน
ในที ประชุมคณะกรรมเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดําเนิ นงานของรอบปี บัญชี พ.ศ. 2561 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ ้น สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 520,000,000 หุ ้น
รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่ ายทังสิ น 41.60 ล้านบาท โดยการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะถูกนําเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
อนุมตั ิในครังถัดไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีและค่าบริการอืน
่
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ส ำหรั บ งวด ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำค ม 2561 บ ริ ษั ทจ่ ำ ยค่ ำ ต อบ แทนกำรส อบ บั ญ ชี ใ ห้ แก่ บ ริ ษั ท ไพ ร้ ซ
วอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม 2,450,000 บำท

2. ค่าบริการอืน
่
- ไม่ มี -

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
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