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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เหล็กนับเป็ นหนึ่งในโลหะที่มีความสาคัญซึ่งถูกนาไปใช้ในสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย เช่น อาคาร บ้านเรือน สะพาน เป็ นต้น
นอกจากนีเ้ หล็กยังอยู่ในชีวิตประจาวันของเรา อาทิ เฟอร์นิเจอร์ รัว้ เครื่องมือช่าง เป็ นต้น ด้วยเห็นความสาคัญของเหล็กเช่นนี ้ บมจ.ซิกา้ อิน
โนเวชั่น (“บริษัท” หรือ “ซิก้า”) จึงมีแนวคิดที่จะนาเหล็กมาเพิ่ มคุณค่าด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ภายใต้ช่ือ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จากัด โดยเริ่มจากการผลิตท่อโค้งร้อยสายไฟตาม
ความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหารเพื่อทดแทนสินค้านาเข้าจากประเทศญี่ ป่ นุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด และเริ่ม
ผลิตท่อโลหะร้อยสายไฟประเภท Pre-zincภายใต้ช่อื สินค้า “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษัทผลิตท่อเหล็กแล้วจ้างให้โรงชุบทาการชุบสังกะสีให้
ต่อมา บริษัทสั่งซือ้ เหล็กชุบสังกะสีประเภท Pre-zinc ชนิดม้วน ( Hot dip galvanizing coil ) มาใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟแทน ซึ่งเป็ นวิธีที่
นอกจากจะมีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดีแล้วยังเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
บริษัทมองเห็นโอกาสในการใช้เหล็กชุบสังกะสีดว้ ยกระบวนการต่อเนื่องเพื่อใช้ทดแทนเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบในปี 2553 บริษัท
จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อจาหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ และได้
ขยายกลุ่มสินค้าไปสู่การจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทPre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” เพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ได้มีการรับ
น้าหนักมาก เช่น เต็ น ท์ นั่งร้าน เฟอร์นิ เจอร์ เป็ น ต้น เหล็กโครงสร้า งโดยทั่ว ไปมักไม่ได้ใช้เหล็กที่ ชุบ มาแล้ว ตั้งแต่ เป็ น วัต ถุดิ บ โดยเหล็ ก
โครงสร้างเหล่านีจ้ ะถูกนาไปชุบหรือทาสีก่อนนาไปใช้งาน ซึ่งต่างกับสินค้าของบริษัทที่นาเหล็กชุบสังกะสีชนิดม้วนมาตัดแบ่งและขึน้ รูปทาให้ไม่
ต้องเสียเวลาและค่าแรงในการทาสี นอกจากนีส้ งั กะสียังมีความหนาที่สม่าเสมอ นอกจากการนาเสนอสินค้าที่แตกต่างแล้วบริษัทยังมีการ
รักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนได้รบั อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2555
บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาสิน ค้าอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กของบริษัท มาต่อยอดเพิ่มมูลค่ าสินค้าด้วย
นวัตกรรมด้วยการผลิตร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ภายใต้ตราสินค้า “I-RETAIL” ซึ่งเป็ นร้านค้าที่ก่อสร้างที่โรงงานแล้วนาไปประกอบที่หน้า
งานซึ่งมีขอ้ ดีคือ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้และลดปัญหาขาดแรงงานฝี มือ ปัจจุบนั บริษัทแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 260.00 ล้านบาท
1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การดาเนินงาน
วิสยั ทัศน์
“เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
พันธกิจ
1. ผลิต สินค้าเหล็กนวัต กรรม เพื่อเพิ่มมูล ค่าสิน ค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่
เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร
3. วิจยั พัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสาเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผูส้ งู วัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน
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ค่านิยมองค์กร
SMART
มืออาชีพ

SPIRIT
ใส่ใจ

ENERGETIC
ฉับไว

SHARING
แบ่งปัน

Smart-Work Smart การทางานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุ งการทางานด้วยความคิดที่
สร้างสรรค์ เพื่อการทางานที่ดีกว่าเสมอ และรูจ้ ักการประยุกต์ เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร
กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
Spirit-Never give up ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิต
วิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอด้วยทัศนคติที่ดี
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก ดังนัน้ เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังที่พร้อม
จะเปลี่ยนแปลง
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรูแ้ ละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทางานเป็ นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องค์กร
สังคม และโลกที่เรากาลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
•

ปี 2541

:

•

ปี 2545

:

ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จากัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท จานวนหุน้
รวม 10,000 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ท่อโค้งและอุป กรณ์
(elbow conduit and accessory) และเริ่มผลิตท่อร้อยสายไฟ
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 770-2533 และมาตรฐาน ISO 9001:2000

•

ปี 2548

:

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด (“บริษัท”หรือ”DAIWA”)

•

ปี 2549

:

ได้รบั มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)

•

ปี 2552

:

ย้ายโรงงานมาที่ 999/9 ซ.พรพัฒนา ถ.ประชาอุทิศ

•

ปี 2553

:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

:

•

ปี 2554

:

ก่อตั้ง บริษัท ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด (“ZSC”) เพื่อจาหน่ายเหล็กโครงสร้าง ประเภท Prezinc โดยเริ่มต้นจากการจาหน่ายเหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) และต่อมา
เริ่มผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้าง
สร้างโรงงานใหม่และเพิ่มเครื่องจักร

•

ปี 2555

•

ปี 2557

:
:
:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ได้รบั รางวัล Thailand Trust Mark
ZSC หยุดการประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสร้างถูกจาหน่ายโดย DAIWA

•

ปี 2558

:
:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120.00 ล้านบาท
เริ่มการประกอบธุรกิจใหม่ คือ ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ภายใต้ตราสินค้า I-Retail โดยได้รบั
การสนับ สนุนจากสานักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.) ในโครงการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย( Industrial Technology Assistance
Program : ITAP)
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•

ปี 2559

:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 180.00 ล้านบาท

:

ส่งมอบร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ แห่งแรกที่สถานีบริการนา้ มันบางจาก

:

ได้รบั มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

:

บริษัทดาเนินการแปรสภาพบริษัทเป็ นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด”
เป็ น “ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)” เพื่อนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
และเพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็ น 212.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ
จานวน 424.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 64 ล้านหุน้ บริษัทจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 212.00 ล้านบาท เป็ น 180.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทประสงค์จะ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจึงต้องลดทุนส่วนที่ยงั ไม่ชาระก่อน
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็ น 260.00 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนเพื่อ
จัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ เดิม 80.00 ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงิน 40.00 ล้านบาทสาหรับใช้ในการลงทุนเพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิต และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 80.00 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
ผูถ้ ือหุน้ เดิม ชาระทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท ทาให้ทนุ ชาระแล้วเป็ นเงิน 220.00 ล้านบาท

:

:
:

:
:
•

ปี 2560

:
:
:

•

ปี 2561

:
:
:
:
:
:

•

ปี 2562

:
:

ได้รบั รางวัลด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดีเด่น กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่และ
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
บริษัทได้รบั อนุมตั ิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซือ้ ขายหลักทรัพย์
วันแรก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ได้รบั รางวัล Thailand Trust Mark
ได้รบั รางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)
สร้างโรงงานใหม่และเพิ่มเครื่องจักร
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 1228-2549
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 107-2533
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 276-2532
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 277-2532
บริษัทมีการขยายสาขา Ziga Outlet เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามาก
ยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 เปิ ดสาขาไป 4 สาขา ได้แก่ กระทิงลาย พนมสารคาม สัตหีบ อรัญประเทศ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ZIGA สีทาเหล็กกัลวาไนซ์ และ ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกัลวาไนซ์
เริ่มเปิ ดใช้โรงงานใหม่
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1.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
เดิมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทมีการถือหุน้ ในบริษัท ซิก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งทาธุรกิจจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท
Pre-zinc ของบริษัท ดังนัน้ บริษัท ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด จึงเป็ นบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันเนื่องจากมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกัน
ภายหลังบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร โดยบริษัททาการจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc เองและบริษัท
ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้หยุดการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่มิได้มีการประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิด ขึน้ จากการที่ ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คุณ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ จะประกอบธุรกิจทับ ซ้อนกัน กับ บริษั ท
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ดงั กล่าวจึงได้ทาสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ท่อร้อยสายไฟ เหล็กโครงสร้างและระบบก่อสร้างร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ รวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต รวมทัง้ จะไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนแบบไม่จากัดความรับผิดใน
ห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับ กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ้ ื่น โดยหากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
จะพิจารณาให้บ ริษั ท เป็ น ผู้ป ระกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญ ญานี ม้ ีผลผูกพัน จนกว่ าผู้ถือหุ้น ใหญ่ รวมถึงผูท้ ี่ เกี่ยวข้องตามนิ ยามของประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุน้ รวมกันต่ากว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท
และไม่มีท่านใดดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารหรือกรรมการของบริษัท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
ประเภท Pre-zinc
เหล็ก (Steel) เป็ นโลหะที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยเหล็กมีความแข็งแรงและราคาอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับ
โลหะอื่นๆ ในการผลิตเหล็กต้องผ่านขั้น ตอนหลายกระบวนการ ซึ่งมักแบ่งขั้น ตอนหลักๆเป็ น 3 กระบวนการคือ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น
ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย โดยสินค้าของบริษัทอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย ดังนี ้
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น:
กระบวนการ: เป็ นการนาสินแร่เหล็ก (iron ore) มาถลุงเพื่อแยกสิ่งเจือปนในแร่เหล็กออกไป
ผลิตภัณฑ์ที่ได้: เหล็กถลุง (Pig iron) หรือ เหล็กพรุน (Sponge iron)
ผูป้ ระกอบการในประเทศไทย: ไม่มีผผู้ ลิตในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง:
กระบวนการ: เป็ นการนาเหล็กถลุงรวมถึงเศษเหล็กไปหลอมปรับปรุงคุณสมบัติและส่วนผสมทางเคมีให้เป็ น เหล็กกล้า (Steel)
แล้วนามาหล่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ได้: เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และเหล็กแท่งแบน (Slab)
ผูป้ ระกอบการในประเทศไทย: มีประมาณ 16 ราย เช่น บมจ.มิลล์คอน สตีล บมจ.จี เจ สตีล เป็ นต้น

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย:
กระบวนการ: เป็ นการนาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งสาเร็จรูปไปผ่านกระบวนการแปรรูป โดยมี 2 ขัน้ ตอนหลักๆ คือ
ขัน้ ปฐมภูมิ
กระบวนการ: เป็ นการลดหรือเปลี่ยนรูปทรง เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และ
เหล็กแท่งแบน (Slab)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้: เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็ นต้น
ขัน้ ทุติยภูมิ
กระบวนการ: เป็ นการผลิต แปรรูปและตกแต่งงานขัน้ สุดท้าย เพื่อทาให้เหล็กมีรูปทรงและคุณสมบัติตามต้องการ ซึ่งแบ่งย่อยเป็ น
กระบวนการต่างๆ เช่น การรีดเย็น การเชื่อม การชุบสังกะสี เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้: เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี เป็ นต้น
ผูป้ ระกอบการในประเทศไทย: มีมากกว่า 100 ราย เช่น บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บมจ.เอเซีย เมทัล เป็ นต้น
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เหล็กจะเป็ นสนิมหากปล่อยให้สมั ผัสกับอากาศโดยไม่มีการป้องกัน การป้องกันสนิมมีหลากหลายวิธี การเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกัน
การเป็ นสนิมเป็ นหนึ่งในวิธีที่ได้รบั ความนิยมเพราะสังกะสีที่เคลือบไว้สร้างชัน้ ฟิ ลม์ เพื่อปกป้องเหล็กจากบรรยากาศ จึงสามารถป้องกันการเป็ น
สนิมได้เป็ นเวลานาน การเคลือบสังกะสีส ามารถทาได้ทั้งก่อน(Pre-zinc)หรือหลังขึน้ รู ป ชิน้ งาน บริษัทเลือกที่จะใช้การเคลือบสังกะสีบ น
วัต ถุดิ บ ก่ อ นขึ น้ รู ป ชิ ้น งาน โดยการใช้เหล็ ก ม้ว นกั ล วาไนซ์ ซึ่งผลิ ต จากเหล็ ก รี ด ร้อ นหรือ เย็ น ที่ ผ่ า นการชุบ เคลื อ บสัง กะสี แ บบจุ่ม ร้อ น
ด้วยกระบวนการต่อเนื่อง (continuous hot dip galvanizing) ตามมาตรฐาน มอก.50-2548 วิธีนเี ้ ป็ นการเคลือบสังกะสีตงั้ แต่ยงั เป็ นม้วนเหล็ก
ทาให้สามารถควบคุมความหนาของสังกะสีให้มีความต่อเนื่อง ทั่วถึงและสม่าเสมอ

เหล็กแท่งแบน
ขึน้ รูปท่อ

ท่อเหล็กดา

ชุบสังกะสี

ขึน้ รูปท่อ

ชุบสังกะสี

ท่อเหล็กดาชุบสังกะสี

เหล็กรีดร้อน
ท่อเหล็กประเภท Pre-Zinc

เหล็กรีดเย็น

ภาพแสดงขัน้ ตอนการผลิตท่อเหล็กดา ท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และท่อเหล็กประเภท Pre-zinc

หากเทียบกับการทาสีที่ผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม การเคลือบด้วยสังกะสีแบบนีส้ ามารถปกป้องพืน้ ผิวเหล็กได้ท่ วั ถึงกว่าและสามารถ
ป้องกันการผุกร่อนได้ยาวนานกว่า ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา และการชุบสังกะสีทาในโรงงานทาให้สามารถควบคุมมลพิษได้
ดีกว่าการทาสีที่หน้างานซึ่งสีส่วนเกินอาจลงไปในแหล่งนา้ ดังนัน้ การเคลือบด้วยสังกะสีจึงเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีอ้ ายุการใช้งานยัง
ยาวนานกว่าการป้องกันสนิมด้วยการทาสีอีกด้วย
บริษัทมีการนาเหล็กชุบเคลือบสังกะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินค้าหลักๆ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดสินค้าแต่ละประเภท ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA”
กลุ่มที่ 2 ผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “DAIWA”
โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ มีดงั ต่อไปนี ้
โครงสร้างรายได้
1. เหล็กโครงสร้าง ZIGA
2. ท่อเหล็กร้อยสายไฟ DAIWA
3. รายได้จากการขายอื่น1)
รวมรายได้จากการขาย

2560
ล้านบาท
%
787.19
89.23
95.05
10.77
882.24
100.00

2561
ล้านบาท
%
747.99
88.93
90.08
10.71
3.07
0.36
841.14
100.00

2562
ล้านบาท
%
650.97
85.64
109.20
14.36
760.17
100.00

หมายเหตุ:1) รายได้จากการขายอื่น เช่น ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้น
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1. ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าซิกา้ (ZIGA)
เท่ากับ 787.19 ล้านบาท, 747.99 ล้านบาท และ 650.97 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 89.23, 88.93 และ 85.64 ของ
รายได้จากการขายรวมตามลาดับ
ปัจจุบนั เหล็กโครงสร้างที่บริษัทจาหน่ายเป็ นท่อเหล็กโครงสร้าง หรือ ท่อเหล็กอเนกประสงค์ (General Purpose Pipe) สาหรับงาน
โครงสร้างที่รบั นา้ หนักไม่มาก ซึ่งในตลาดเรียกท่อประเภทนีว้ ่า “ท่อประปา” เนื่องจากสมัยก่อนมีการใช้ท่อเหล็กดาซึ่งทาจากเหล็กแผ่นรีดร้อน
นามาชุบสังกะสีเพื่อใช้เป็ นท่อประปาเพราะสามารถป้องกันการเป็ นสนิมได้ดี แต่ปัจจุบนั ท่อประปามักทาจากพลาสติก ท่อเหล็กดาชุบสังกะสี
จึงถูกนาไปใช้ในงานอื่น เช่น เฟอร์นิ เจอร์ ราวบัน ได เต็น ท์ เรือนเพาะชา คอกปศุสัต ว์ เป็ น ต้น อย่างไรก็ดีท่ อเหล็กด าชุบ สังกะสีนี ม้ ิได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเหล่านีโ้ ดยตรง จึงมีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น เหล็กมีความหนาเกินความจาเป็ นของงานที่ใช้จนยากต่อการดัดงอ
ผิวของเหล็กไม่ได้ถูกผลิตให้มีความเรียบสวย การเคลือบสังกะสีหนาเกินความจาเป็ น เป็ นต้น บริษัทจึงนาเสนอท่อเหล็กชุบสังกะสีสาหรับใช้
งานโครงสร้างทั่วไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานมากขึน้
ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถนาไปใช้ทาเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเห็นพืน้ ผิว ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงนับได้ว่าเป็ นสินค้า
ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสีในการใช้งานประเภทโครงสร้างทั่วไปที่มีความหนาไม่มาก เหล็กโครงสร้างของบริษัทมิได้ใช้กับงานโครงสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ที่ตอ้ งรับนา้ หนักมาก บริษัทนับเป็ นผูผ้ ลิตรายแรกๆที่ทาการตลาดเหล็กโครงสร้างประเภทนี ้ ดังนัน้ ชื่อ ซิกา้ ของบริษัทจึงเป็ น
ที่รูจ้ กั โดยทั่วไป
นอกจากความแตกต่างของสินค้าแล้ว บริษัทยังมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด บริษัทมีการวางระบบในการควบคุมคุณภาพ
เป็ นอย่า งดี เนื่องจากบริษัท ใช้ระบบการควบคุมการผลิต เหล็กโครงสร้างเช่น เดี ยวกัน กับ การควบคุมกา รผลิต ท่ อร้อยสายไฟซึ่งได้รบั ทั้ง
มาตรฐานมอก. และ UL
บริษัทได้เริ่มผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างในปี 2554 โดยเริ่มจากเหล็กโครงสร้างแบบท่อกลม โดยสามารถผลิตได้ขนาดตัง้ แต่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิว้ จนถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิว้ ต่อมาบริษัทมีการผลิตเหล็กโครงสร้างแบบท่อเหลี่ยมและรูปตัวซี โดยเหล็กแบบท่อ
เหลี่ยมนิยมใช้กับงานโครงหลังคาเหล็กหรือคานเหล็ก ส่วนเหล็กรูปตัวซีนิยมใช้ในการทาแปหลังคา อย่างไรก็ดีเหล็กทัง้ 2 ประเภทสามารถ
ประยุกต์ใช้งานโครงสร้างต่างๆได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบนั เหล็กโครงสร้างทัง้ 2 แบบยังมิได้ผลิตเพื่อจาหน่าย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทสามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย โดยบริษัทมีการผลิตหลายความหนา
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานตามแถบสีได้ ดังนี ้

1
เหล็ก Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” สาหรับงานโครงสร้างที่ไม่รบั นา้ หนักหรือรับนา้ หนักไม่มาก
มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
ประเภท
ความหนา
ขนาด
การใช้งาน
บาง

½ - 2 นิว้

เหมาะสาหรับงานที่มิตอ้ งรับนา้ หนัก เช่น ราว
บันได รัว้ เป็ นต้น

ปานกลาง

½ - 4 นิว้

เหมาะกับงานที่มีการรับนา้ หนักพอสมควร เช่น
เต็นท์ นั่งร้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็ นต้น

หนา

½ - 5 นิว้

เหมาะกับงานโครงสร้างที่ตอ้ งการความแข็งแรง
เป็ นพิเศษ หรือต้องทนทานต่อแรงดัน เช่น คอก
เลีย้ งสัตว์ ท่อนา้ โรงเพาะชา เป็ นต้น

7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

งานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

งานโครงสร้าง เหล็กโครงสร้างของบริษัทนิยมนาไปใช้ในการสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น โรงเพาะชา เต็นท์ คอกเลีย้ งสัตว์ โครงสร้างแผงรับ
แสงอาทิตย์ เป็ นต้น

โรงเพาะชา

เต็นท์

งานทั่วไป นอกจากงานเฟอร์นิเจอร์และงานโครงสร้างแล้ว เหล็กโครงสร้างของบริษัทสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย เช่น รัว้ กรง
ราวตากผ้า เป็ นต้น

2. ผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษั ท มี รายได้จากการจาหน่ า ยท่ อ เหล็กส าหรับ ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เท่ ากับ 95.05
ล้านบาท, 90.09 ล้านบาท และ 109.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 10.77, 10.71 และ 14.36 ของรายได้จากการขาย
รวมตามลาดับ
บริษัทจาหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือท่อที่มีไว้สาหรับ
ปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั ช่วยป้องกันอันตรายจาก
ไฟไหม้เนื่องด้วยหากเกิดการลัดวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความร้อนจะถูกจากัดอยู่ภายในท่อ อีกทัง้ การเดินสายไฟในท่อยังทาให้การ
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเมื่อชารุดสามารถทาได้อย่างสะดวก ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กร้อยสายไฟของบริษัท มี 5 ประเภทหลักคือ

8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2
ท่อเหล็กร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือท่อที่มีไว้สาหรับปกป้องสายไฟ
ภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็ นต้น ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
ประเภท
ความหนา
ขนาด
การใช้งาน
ท่อตรงชนิดบาง
½ - 2 นิว้
เหมาะสาหรับงาน
ภายในอาคาร
ท่อตรงชนิดหนาปาน
กลาง

½ - 4 นิว้

เหมาะสาหรับงาน
ภายนอกอาคาร

ท่อตรงชนิดหนา

½ - 6 นิว้

สามารถฝังดินหรือ
พืน้ คอนกรีตได้

ท่อโค้ง

½ - 4 นิว้

สาหรับการเดินท่อเข้ามุม

ข้อต่อ

½ - 5 นิว้

สาหรับต่อท่อเข้าด้วยกัน
ในกรณีที่เดินท่อเป็ นระยะทาง
ยาวกว่าความยาวท่อ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟมักใช้ต ามอาคารต่า งๆเนื่ องจากการเดิ น สายไฟในอาคารต้องการความปลอดภัยสูง บริษัท จึงมีการรักษา
คุณภาพในการผลิตเป็ นอย่างดี ท่อเหล็กร้อยสายไฟของบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก.770 - 2553 และมาตรฐาน UL ซึ่งมาตรฐาน UL
เป็ นมาตรฐานที่ได้รบั ความยอมรับในระดับสากลในการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

3. รายได้จากการขายอื่น
นอกจากสินค้าหลักทัง้ 2 ประเภทแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจาหน่ายร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ดังนี ้
ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์
เป็ นนวัตกรรมของบริษัทที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการทาธุรกิจของลูกค้า บริษัทพบว่าการก่อสร้างร้านค้าประสบ
ปั ญ หาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้า งที่ ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามกาหนดเวลาเนื่องด้วยปั จจัยด้านแรงงานและสภาพแวดล้อม เช่น
ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกทาให้ไม่สามารถทาการก่อสร้างได้ เป็ นต้น ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์เป็ นการสร้างร้านค้าในโรงงานโดยการแบ่ง
การสร้างโครงสร้างเป็ นส่วนๆแล้วนาไปประกอบเป็ นร้านค้าที่หน้างาน ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์นีส้ ามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการ
สร้างได้เนื่องด้วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนี ้
ยังสามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในโครงการสนับ สนุน การพัฒ นาเทคโนโลยี ของอุต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP)และได้รบั ความ
ร่ว มมือจากคณาจารย์และที มวิ จัยผูม้ ีค วามเชี่ยวชาญด้านสถาปั ตยกรรมจากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์
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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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2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์การตลาด
เนื่ อ งด้ว ยเหล็ ก มี ส่ ว นส าคัญ ในการสร้า งเครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ รวมถึ งที่ อ ยู่อ าศัย ในชี วิ ต ประจ าวัน อุต สาหกรรมเหล็ ก จึ งเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีผปู้ ระกอบการอยู่ในตลาดนีม้ ากมาย เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี ้ บริษัทมีการใช้
ประสบการณ์ที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนาเสนอสินค้าและบริการที่เป็ นนวัตกรรม ภายใต้กลยุทธ์
เหล่านี ้
การสร้างตราสินค้า
เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของบริษัทกับสินค้าของคู่แข่ง บริษัทจึงมีการสร้างตราสินค้าให้ผบู้ ริโภคจดจา โดยบริษัทมิได้
มุ่งเน้นการโฆษณาสิน ค้า แต่ มุ่งเน้น ที่ การสร้า งสิน ค้า ที่ มีค วามแตกต่ า งและรักษาคุณ ภาพของสิน ค้า ให้มีค วามสม่ าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลักษณ์ของสินค้าไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นสินค้าทดแทนสาหรับการใช้งานโครงสร้างทั่วไปด้วยสโลแกน “ท่อเหล็กซิกา้ ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ” ส่วนท่อร้อยสายไฟยี่หอ้ ไดว่า บริษัทมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยด้วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภัยเลือกใช้ไดว่า”
นอกจากนีบ้ ริษัท ยังมี การสร้า งเว็ บ ไซต์ คื อ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้เป็ น ช่องทางในการประชาสัม พัน ธ์สิน ค้า ของบริษั ท
อีกด้วย
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้ แต่การเลือก
วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จ โดยสินค้าของบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มอก.770 – 2533

มอก. 276 - 2532

ประเภทสินค้า
ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้รอ้ ยสายไฟฟ้า
(ท่อ DAIWA)
Electrical Metallic tubing (ท่อ DAIWA)
Intermediate Ferrous Metal Conduit – Steel (ท่อDAIWA)
Rigid Ferrous Metal Conduit (ท่อDAIWA)
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจ่มุ ร้อน (วัตถุดิบของท่อ
DAIWA และ ZIGA)
ท่อเหล็กกล้า

มอก. 277 - 2532

ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

มอก. 1228 - 2549

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้ รูปเย็น

มอก. 107 - 2533

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

UL 797
UL 1242
UL 6
มอก. 50 - 2548

หน่วยงานทีร่ ับรอง/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.)

มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็ น มาตรฐานขององค์กรอิส ระที่ จัด ท ามาตรฐานและรับ รองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานนีไ้ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลจึงทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั รองได้รบั การเชื่อถือทัง้ ในและต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี
ผูผ้ ลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟเพียงไม่ก่รี ายที่ได้รบั มาตรฐานนี ้
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นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AJA ซึ่งรับรองระบบงาน “เหล็ก
โครงสร้างรู ปพรรณอาบสังกะสี , ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้รอ้ ยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
(ทั้งแบบแผ่นและม้วน) (ไม่ รวมการออกแบบ)” เพื่อให้มีระบบการทางานที่มีคุณภาพ อันจะทาให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง การให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพเช่นนี ้ ทาให้ลกู ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รบั สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาดั่งเห็นได้จากวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด
ที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการทางานจะต้องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้วยเชื่อว่านวัตกรรมสามารถ
ส่งเสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรือช่องทางการ
ขายใหม่ๆ แล้วจึงนาผลการศึกษานัน้ มาพัฒนาสินค้าภายในบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นได้ตั้งแต่การทดลองผลิตท่ อโครงสร้าง ด้วยวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กชุบสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
นาไปใช้ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการพัฒนา
สินค้าใหม่ดว้ ยการต่อยอดสินค้าของบริษัทให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสร้างร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้น
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 19 ปี จึงมีความรู ้ ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี ลูกค้า
หลักของบริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่นาสินค้าไปจาหน่ายต่อไปยังร้านค้าปลีกหรือผูใ้ ช้งาน ดังนัน้ การร่วมมือกันจะได้รบั ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ าย
คือ ฝ่ ายบริษัทได้รบั ข้อมูลความต้องการของผูใ้ ช้งานเพื่อนามาพัฒนาสินค้า ส่วนทางลูกค้าจะได้รบั สินค้าที่ตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ลูกค้าจึงสามารถจาหน่ายสินค้าได้ การร่วมมือเช่นนีท้ าให้บริษัทและลูกค้าสามารถโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกค้า
อย่างสม่าเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
นอกจากนี ้ บริษัทยังเน้นการบริการที่ดีเพื่อให้ลกู ค้าพึงพอใจ โดยการแจ้งสินค้าที่สามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
วางแผนการนาไปจาหน่ายต่อได้ มีการให้ขอ้ มูลสินค้าที่ถูกต้อง มีการให้ความรูเ้ รื่องการใช้งานของสินค้าชนิดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท บริษัทจึงไม่เน้นการจาหน่ายสินค้าไปยังผูใ้ ช้งานโดยตรงเพื่อเป็ นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกค้าของ
บริษัท นอกจากนีบ้ ริษัทยัง รักษาคุณ ภาพของสินค้า เสมอ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปั ญ หา และส่งสินค้าตามเวลาที่ได้แจ้งกับ
ลูกค้าไว้ ทาให้ลกู ค้ามีความเชื่อมั่นในการทาธุรกิจกับบริษัท
การมีระบบจัดการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ความต้องการของลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตัวแทนจาหน่ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นลูกค้าของบริษัทมีการ
จาหน่ายสินค้าต่อทั่วประเทศ แต่ละพืน้ ที่อาจมีความต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันดังนัน้ ความต้องการสินค้าจึงมีความหลากหลาย บริษัทจึง
ต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตัง้ แต่การสั่งวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตสินค้า บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain management) ด้วยระบบ ERP โดยบริษัทจะรวบรวมข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าแล้วนามาเข้าระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณ ฑ์ วัตถุดิบที่ จาเป็ นต้องใช้ เป็ นต้น เพื่อให้
ผูบ้ ริหารสามารถวางแผนการผลิตและสั่งวัตถุดิบเพื่อทาการผลิต ทาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
ลดการเกิดวัตถุดิบหรือสินค้าสาเร็จรูปคงค้างอีกด้วย
ความเชีย่ วชาญในสินค้า
บริษัทเป็ นผู้ผลิต ท่อแบบ Pre-zinc เป็ นสินค้าหลัก การจัด ซือ้ วัตถุดิบ การผลิต การพัฒนาบุค ลากร รวมถึงการจาหน่ ายสินค้า
จึงเน้นไปที่สินค้ากลุ่มนีเ้ ท่านั้น ด้วยประสบการณ์การผลิตสิน ค้าประเภทนีม้ านานกว่า 10 ปี บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภท
ดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทมีการใช้ระบบ ERP เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัท
สามารถผลิตท่อแบบ Pre-zinc ให้มีขนาดและความหนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูใ้ ช้งานที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่มีการผลิตสิ นค้าหลายประเภท การที่บริษัทเน้นสินค้ากลุ่มเดียวจึงสามารถให้ความรู ้
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และคาแนะนาในการใช้งานแก่ลูกค้าและผูใ้ ช้งานมากกว่าคู่แข่งที่มิได้มีการมุ่งเน้นการให้ความรูห้ รือคาแนะนาในการใช้งานในสินค้ากลุ่ม นี ้
มากนัก
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีความได้เปรียบคู่แข่งที่นาเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากการผลิตสินค้าเองและมีความรูใ้ นตัวสินค้า ทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถให้คาแนะนาในการใช้งานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
ในขณะที่การนาท่อจากต่างประเทศจะต้องมีการสั่งล่วงหน้าเป็ นเวลานาน ทาให้ก ารปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อตอบสนองตลาดทาได้ชา้ กว่า และ
การติดต่อให้คาแนะนาเพื่อใช้งานทาได้ยากกว่าเช่นเดียวกัน
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คื อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรู ณ าการข้อมูล และกระบวนการท างานภายใน
องค์กร เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญ ชี การเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการทางานร่วมกัน และไม่ทางานซา้ ซ้อน
พร้อมทัง้ สามารถรับรูส้ ถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทนั ที ทาให้สามารถตัดสินใจดาเนินธุรกิจ หรือแก้ปัญหาภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
2.2.2 ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกค้าขายส่ง (wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มิใช่ผใู้ ช้งานโดยตรง โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 81 ถึง100 ของรายได้จาก
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc โดยลูกค้ากลุ่มนีส้ ามารถแบ่งออกเป็ นประเภทหลักๆได้ 3 ประเภท ได้แก่
1.ตัวแทนจาหน่าย (distributor) เป็ นผูด้ าเนินการค้าส่งเหล็กทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ลูกค้ากลุ่มนีซ้ ือ้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยลูกค้าของตัวแทนจาหน่ายส่วนใหญ่เป็ น ตัวแทนจาหน่ายในพืน้ ที่ และร้านค้าปลีก
ซึ่งเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณ ซึ่งลูกค้าเหล่านีม้ กั ซือ้ ครัง้ ละมากๆเพื่อให้คมุ้ กับค่าขนส่ง ดังนัน้ ตัวแทนจาหน่ายมักมีคลังสินค้าเพื่อ
เก็บสินค้ารวมถึงมีรถสาหรับกระจายสินค้า ตัวแทนจาหน่ายมีรา้ นค้าที่เป็ นคู่คา้ ประจาอยู่แล้ว ดังนัน้ การขายสินค้าให้กับตัวแทน
จาหน่ายจึงเป็ นการได้ช่องทางการกระจายสินค้ามาด้วย
2.ร้านค้าปลีก (retail shop) ร้านค้าเหล่านีม้ ักเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ แต่ก็มีบางร้านซึ่งมีการขายวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆควบคู่ไปด้วย มักมีขนาดไม่ใหญ่นกั โดยร้านค้าเหล่านีร้ บั เหล็กรูปพรรณจากผูผ้ ลิตหลายราย ลูกค้ามีทงั้ ผูร้ บั เหมาและ
ผูใ้ ช้งาน ร้านค้าปลีกที่บริษัทจาหน่ายให้มกั อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากบริษัททาให้สะดวกต่อการขนส่งและบริการ
3.ร้านค้า ปลีกสมัยใหม่ (modern trade) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็ น ร้า นที่มักมีข นาดใหญ่ มีเครือข่ายจานวนมากทั่ว
ประเทศ และมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสินค้า บริษัทมีการจาหน่า ยสินค้าใน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ห ลายร้า น ร้า นค้า ปลีกสมัยใหม่เหล่า นี จ้ ะสั่งซือ้ สิน ค้าส าหรับ สาขาที่ มีค วามต้องการสิน ค้า ร้านค้า ปลีก
สมัยใหม่ได้รบั ความนิยมเนื่องจากผูซ้ ือ้ สามารถซือ้ สินค้าที่ตอ้ งการได้ในที่เดียว จึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันทาให้
สินค้าของบริษัทสามารถขยายตัวตามไปด้วย
2.ลูกค้าขายปลีก (retailer) ลูกค้ากลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มาซือ้ สินค้าโดยตรงที่บริษัทโดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 0 ถึง 15 ของรายได้
จากเหล็กโครงสร้าง ส่วนมากจะเป็ นลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าประจา ลูกค้ากลุ่มนีม้ กั เป็ นผูใ้ ช้งาน (end consumer) ซึ่งซือ้ ไปใช้เอง และร้านค้าปลีกที่
ซือ้ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยลูกค้ากลุ่มนีม้ กั สะดวกที่จะเข้ามารับสินค้าโดยตรงกับบริษัท
ผูใ้ ช้งานเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษัท ลูกค้าหลักๆ มี 2 ประเภท คือ
1.ผูป้ ระกอบการ เป็ นผูท้ ี่ใช้สินค้าของบริษัทในการประกอบธุร กิจ เช่น ร้านค้าให้เช่าเต็นท์จะซือ้ เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษัทไป
ผลิตเต็นท์ เป็ นต้น
2.ผูร้ บั เหมา เป็ นผูท้ ี่ได้รบั การว่าจ้างจากผูใ้ ช้งานในการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น โรงเพาะชา คอกเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น ผูร้ บั เหมาเหล่านีจ้ ะซือ้ สินค้าของ
บริษัทไปเพื่อนาไปผลิตตามที่ได้รบั การว่าจ้างมา
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นอกจากนีผ้ ใู้ ช้งานตามบ้านยังอาจซือ้ สินค้าของบริษัทเพื่อนาไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้เอง เช่น เก้าอี ้ ราวตากผ้า เป็ นต้น

Modern trade

ZIGA

Distributor

ร้านค้า

ผูใ้ ช้งาน

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าบริษัท

ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกค้าขายส่ง (wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีม้ กั เป็ นผูร้ บั เหมา (contractor) ซึ่งซือ้ ท่อเหล็กร้อยสายไฟสาหรับงานใช้ในงานโครงการทัง้
โครงการ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 50 - 98 ของรายได้จากท่อเหล็กร้อยสายไฟ ลูกค้ากลุ่มนีม้ ี 2 ประเภท คือ
1.ผูร้ บั เหมาโครงการ ลูกค้ากลุ่มนีไ้ ด้รบั งานจากโครงการต่างๆ เช่น งานสนามบิน งานคอนโดมิเนียม งานโรงงานต่างๆ
เป็ นต้น โดยผูอ้ อกแบบของทางโครงการจะกาหนดชนิดสินค้าและตราสินค้าที่สามารถใช้ในโครงการได้ในทะเบียนผูค้ า้
(vendor list) ซึ่งผูร้ บั เหมาจะต้องเลือกซือ้ สินค้าตามชนิดและยี่หอ้ ที่ระบุในทะเบียนผูค้ า้ เท่านัน้ โดยสินค้าชนิดหนึ่งอาจ
มีหลายตราสินค้าที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในทะเบียนผูค้ า้
2.ร้านค้าที่ขายสินค้าให้ผรู้ บั เหมา ร้านค้ากลุ่มนีจ้ ะเน้นการขายสินค้าให้กับผูร้ บั เหมาที่ได้งานขนาดไม่ใหญ่นักจึงมักจะ
ซือ้ จากร้านค้า ด้วยว่าในโครงการหนึ่งๆมีรายการสินค้าที่จะต้องซือ้ หลายชนิด ร้านค้าเหล่านีเ้ ป็ น ผูเ้ สนอสินค้าที่อยู่ใน
ทะเบียนผูค้ า้ ชนิดต่างๆให้แก่ผรู้ บั เหมา ทาให้ผรู้ บั เหมาไม่จาเป็ นต้องเสียเวลาติดต่อหาสินค้าทีละชนิด ช่วยให้มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน
2.ลูกค้ากลุ่มขายปลีก (retailer) ลูกค้ากลุ่มนีโ้ ดยมากจะเป็ น ร้านค้าทั่วไปที่ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยมากแล้วบริษัทจะเน้น
ร้านค้าที่มีศกั ยภาพ เช่น มีทีมงานขายและมีคลังสินค้ารองรับ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีบริษัทมีการจาหน่ายให้รา้ นค้าปลีกที่มีสาขา เพื่อ
เป็ นช่องทางในการกระจายสินค้า ลูกค้าของร้านขายปลีกมักเป็ นผูร้ บั เหมารายย่อยที่รบั งานเดินสายไฟตามบ้านหรือเป็ นช่างรับซ่อม
งานไฟฟ้า
2.2.3 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งช่องทางการจาหน่ายของบริษัทออกเป็ น 3 ช่องทาง ดังนี ้
1.จาหน่า ยตรง บริษัท มีฝ่ายขายเข้าไปนาเสนอสิน ค้า ให้แก่ตัวแทนจาหน่ ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อเป็ น ช่องทางในการ
จาหน่ายสินค้าให้แก่ผใู้ ช้งานหรือร้านค้าปลีกต่อไป โดยบริษัทจะเลือกนาเสนอสินค้าให้แก่ตวั แทนจาหน่ายหรือร้านค้าที่มีศกั ยภาพเพื่อที่จะเป็ น
คู่คา้ ที่ส่งเสริมกันต่อไป ในกรณีที่ลกู ค้าติดต่อซือ้ สินค้าโดยตรงกับบริษัท ฝ่ ายขายก็จะทาหน้าที่ในการนาเสนอและขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าด้วย
2.ตัวแทนจาหน่าย (distributor) ส่วนมากมักเป็ นผูจ้ าหน่ายเหล็กรูปพรรณที่มีช่องทางจาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ช่องทางจาหน่าย
ของตัวแทนจาหน่าย มีทงั้ ตัวแทนจาหน่ายรายที่เล็กกว่า ร้านค้าปลีกและผูใ้ ช้งาน บริษัทเลือกตัวแทนที่มีช่องทางการจาหน่ายต่อได้อย่างทั่วถึง
มีคลังสินค้าสาหรับเป็ นจุดกระจายสินค้าและมีทีมขายที่ช่วยจาหน่ายสินค้า
3.ร้า นค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่ ที่ มีอุปกรณ์ก่อสร้างครบทุกประเภทเพื่อให้ลูกค้าที่มาซือ้ สิน ค้า
สามารถซือ้ ทุกอย่างได้ในที่เดียว ร้านค้าปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสินค้าอุปโภค บริโภคจาหน่ายด้วย ลูกค้าเป็ นได้ทั้งผูร้ บั เหมาที่มาซือ้ สินค้า
เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอ้ งการได้ในที่เดียว หรือเป็ นผูใ้ ช้งานทั่วไปที่ซอื ้ ไปใช้งานเอง
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ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งช่องทางการจาหน่ายของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้
1.จาหน่ายตรง บริษัทมีฝ่ายขายที่ทาหน้าที่เสนอสินค้าให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มหลักดังนี ้
ผูอ้ อกแบบโครงการ ฝ่ ายขายเข้าไปนาเสนอสินค้ากับผูอ้ อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคารต่างๆ
เป็ นต้น เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็ นที่รูจ้ กั และได้ขนึ ้ ทะเบียนผูค้ า้ (vendor list) เนื่องด้วยผูร้ บั เหมาของโครงการจะต้องซือ้ สินค้าที่มี
คุณสมบัติและตราสินค้าตามที่ระบุอยู่ในทะเบียนผูค้ า้ เท่านัน้
ผูร้ บั เหมา ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ผูร้ บั เหมาที่ได้รบั งานมักจะซือ้ สินค้าโดยตรงกับผูผ้ ลิต บริษัทจึงมีการเข้าไปนาเสนอ
สินค้าให้ผรู้ บั เหมาสามารถจดจาสินค้าของบริษัทได้
2.ร้านค้าปลีก เป็ นช่องทางจาหน่ายที่ทาให้สินค้าของบริษัทสามารถครอบคลุมพืน้ ที่จาหน่ายสินค้าได้มากขึน้ ฝ่ ายขายบริษัทจะเป็ น
ผูเ้ ลือกร้านค้าปลีกที่จะจาหน่ายสินค้าของบริษัท ร้านค้าปลีกมีทงั้ ที่เป็ นร้านค้าปลีกที่เน้นลูกค้าผูร้ บั เหมาและร้านค้าปลีกที่ลูกค้า
หลักเป็ นผูใ้ ช้งานรายย่อย เช่น ผูร้ บั เหมาหรือช่างไฟฟ้า เป็ นต้น ซึ่งใช้สินค้าไม่มาก การขายผ่านร้านค้าปลีกจึงเป็ นการกระจาย
สินค้าให้ท่วั ถึงและได้รา้ นค้าปลีกเหล่านีช้ ่วยอธิบายการใช้งานสินค้าอีกด้วย
นอกจากนี ้ บ ริ ษั ท ยั ง มี ก ารแนะน าสิ น ค้ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.ziga.co.th ของบ ริ ษั ท และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.thaitrade.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์คา้ ส่ง ซึ่งดาเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งได้เป็ น 3 ขัน้ คือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้น ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย โดยสินค้าของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก
ขัน้ ปลาย
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อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย
เป็ นขัน้ ตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การหล่อ
หรือการตีขนึ ้ รูป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขัน้ ตอนนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบให้แก่อตุ สาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย รวมทัง้ ธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กจากขัน้ ตอนนี ้
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตูค้ อนเทนเนอร์ ท่อเหล็กกล้า และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เป็ นต้น
2) เหล็กแผ่น รีด เย็น (Cold Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิ บสาคัญ ของอุต สาหกรรมต่อเนื่องจานวนมาก เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เฟอร์นิเจอร์โลหะ เป็ นต้น
3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ เช่น ยานยนต์ กระป๋ อง เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง
เป็ นต้น ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
(Galvanized iron sheet)
แนวโน้มอุตสาหกรรม
ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา ไทยมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับ ประเทศคู่ค ้าโดยการเพิ่มภาษี น าเข้าในสินค้า ผลิต ภัณ ฑ์
เหล็กในหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น , เหล็กแผ่น รีดร้อน, เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ, และเหล็กลวด
คาร์บ อนสูง เป็ นต้น เพื่อเป็ นการปกป้องผูป้ ระกอบการผลิต เหล็กไทยจากการไหลทะลักเข้าของผลิต ภัณ ฑ์ เหล็กเหล่านี ้ แต่มาตรการการ
AD/CVD อาจยังมีช่องโหว่ในการหลบเลี่ยง (circumvention) เพื่อนาเข้าสินค้าจากประเทศคู่คา้ ยิ่งเมื่อมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ปะทุขึน้ ผลิตภัณฑ์เหล็กเป็ นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีโอกาสที่จะถูกนาเข้าจากจีนสู่ไทยมากขึน้ เนื่องจากสหรัฐฯ ได้ตงั้ กาแพงภาษีผลิตภัณฑ์
เหล็ ก จากจี น เพิ่ ม ขึ ้น อี ก ราว 25%-50% จากอั ต ราภาษี น าเข้า ปกติ ท าให้ ก ารส่ ง ออกเหล็ ก จากจี น ไปยั ง สหรัฐ ฯ มี แ นวโน้ม ลดลง
ซึ่งเหล็กที่ไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ เหล่านีม้ ีโอกาสที่จะไหลเข้าสู่ไทยเนื่องจากการทุ่มตลาดและ/หรือการอุดหนุนทาให้ราคาขายเหล็ ก
บวกกับค่าขนส่งเหล็กยังสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตหรือแปรรูปในไทยได้
Steel Pipe/Tube กรณี ข องเวี ย ดนาม ในช่ ว ง 2012-2014 หรือ 3 ปี ก่ อ นที่ ไทยใช้ม าตรการ AD กับ จี น เวี ย ดนามน าเข้า Steel
Pipe/Tube เฉลี่ยราว 15,500 ตัน/ปี และส่งออกมาที่ไทยเฉลี่ยราว 6,500 ตัน/ปี แต่หลังจากมีมาตรการ AD เวียดนามนาเข้า Steel Pipe/Tube
จากจีนเฉลี่ยราว 39,500 ตัน/ปี (2015-2018) และส่งออกมาที่ไทยเฉลี่ยราว 136,750 ตัน/ปี เนื่องจากเวียดนามมีการผลิตผลิตภัณ ฑ์ Steel
Pipe/Tube ภายในประเทศจึงมาการส่งออกมายังไทยสูงกว่ าปริมาณที่น าเข้าจากจีน ส่วนต่ างที่ เพิ่มขึน้ ระหว่างปริมาณผลิต ภัณ ฑ์ Steel
Pipe/Tube ที่เวียดนามนาเข้าจากจีนก่อนและหลังมีมาตรการ AD จึงมีแนวโน้มว่าจะถูก transshipment circumvention เฉลี่ยราว 24,000
ตัน/ปี
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การบังคับใช้มาตรการ AC จะส่งผลบวกต่อผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนภายในประเทศ ขณะที่ผคู้ า้ เหล็กและผูบ้ ริโภคเหล็กมี
โอกาสได้รบั ผลลบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนที่ถูกทา circumvention ไม่สามารถนาเข้ามาได้ บริษัทหรือผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งการใช้เหล็กจึง
จาเป็ นต้องหาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อทดแทน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อผูผ้ ลิตเหล็ก ทรงแบนภายในประเทศ ในทางตรงกันข้าม ผูค้ า้ เหล็ก
(Steel trader) ที่เคยนาเข้าสินค้าที่มีการทา circumvention มีโอกาสที่จะได้รบั ผลลบจากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่อาจเพิ่มขึน้ บริษัทวางแผน
เตรียมการบริหารคงคลังให้เหมาะสมกับความผันผวนของราคาเหล็ก ซึ่งส่งผลต่อกาไรโดยตรง และมองว่าหากมีการบังคับใช้มาตรการ AC
จะส่งผลบวกต่อบริษัท
อย่างไรก็ดี การเร่งลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ โดยเฉพาะการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะช่วย
ยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยในระยะยาว และกระตุน้ เศรษฐกิจในปี 2563 เนื่องจากแผนงบประมาณ
▪ การลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega projects) ของภาครัฐช่วยกระตุน้ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง โดยโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่สามารถเชื่อมต่อระยะทางจากพืน้ ที่ย่านธุรกิจสู่พืน้ ที่รอบนอกได้อย่างครอบ คลุมมากขึน้ ทั้ง
โครงการรถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ า MRT และรถไฟฟ้ าชานเมือง (Commuter rail) คาดว่ าจะดึงดูด การลงทุน ของกลุ่มผูป้ ระกอบการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้า ปลีกในบริเวณพืน้ ที่ โดยรอบ ขณะเดี ยวกัน โครงการเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridors: EEC) มี การพัฒ นาระบบโลจิส ติ กส์เชื่อมโยงการขนส่ งทั้งทางบก (รถไฟฟ้ า ความเร็ว สูงเชื่ อมระหว่ า งสนามบิ น สุว รรณภูมิ ดอนเมือง – อู่ตะเภา) ทางอากาศ (สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก) และทางทะเล (ท่าเรือนา้ ลึก มาบตาพุด แหลมฉบัง และ
สัต หีบ ) อย่า งครบวงจร ทั้งนี ้ โครงข่า ยคมนาคมดังกล่า วจะเชื่อมโยงสู่ภูมิภ าคอื่น ๆ และประเทศเพื่ อนบ้านในลัก ษณะของ Multimodal
Transport ซึ่งจะเหนี่ยวนาให้เกิดการลงทุนในธุรกิจอื่นของภาคเอกชนตามมา (Crowding-in effects) อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และ
ก่อสร้าง เป็ นต้น
▪ คาดว่า EEC จะเข้ามาช่วยกระตุน้ การลงทุนรอบใหม่และผลักดันอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จากการพัฒนาพืน้ ที่นา
ร่องครอบคลุม 3 จังหวัดยุทธศาสตร์ ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย
ภาครัฐ โดยองค์ประกอบสาคัญที่จะดึงดูดนักลงทุนใน EEC ประกอบด้วยเสาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ได้แก่
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ครบวงจร คาดว่าการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จะเริ่มดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมในช่วงปี 2564-2565
2) มาตรการจูงใจ (Incentives) ทัง้ ด้านภาษี และไม่ใช่ภาษี เพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่นกั ลงทุน และ 3) สิ่งอานวยความสะดวก (Facilities) เป็ นการ
จัดตัง้ เขตส่งเสริมพิเศษต่างๆ (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (the Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)
เมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis: EECa) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั (Digital Park Thailand: EECd) ปั จจัย
เหล่านีถ้ ือเป็ นโอกาสที่เอือ้ ต่อการลงทุนในภาคธุรกิจจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา โดยระยะแรกจะเป็ นโอกาสของธุรกิจก่อสร้าง โลจิสติกส์
อสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ภาคการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีจะเริ่มจากกลุ่มที่ไทยมีฐานอยู่แล้ว ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ การบิน อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ธุรกิจเชือ้ เพลิงและเคมีชีวภาพ แปรรูปอาหาร ก่อนจะมุ่งสู่ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ครบวงจร เมื่อ EEC พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ
Business Opportunities from EEC Implication

ที่มา : Krungsri Research
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การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ของทางการที่อาจมีผลต่อภาคอุตสาหกรรม
➢ ด้านเสถียรภาพ
▪ การปรับเกณฑ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1) เกณฑ์กากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยให้ธนาคารพาณิ ชย์ลดสัดส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value; LTV) สาหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ขึน้ ไป (กรณีผ่อนหลังแรกยังไม่หมด) หรือที่อยู่อาศัย
ราคา 10 ล้านบาทขึน้ ไป และลดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวม (สินเชื่อ Top-up รวมสินเชื่อที่อยู่อาศัย) ต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน
เพดานที่กาหนด (มีผล เม.ย. 2562) เพื่อลดการเก็งกาไรในภาคอสังหาฯ และความไม่แน่นอนของมูลค่าหลักประกันในอนาคต และ
2) พรบ. ภาษี ที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มีผล ม.ค. 2563) เพื่อลดความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกิจและเพิ่มประสิท ธิภาพการใช้ที่ดิ น
อาจเพิ่มภาระภาษี แก่ผปู้ ระกอบการที่มีอปุ ทานคงค้างมาก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จจะถูกเก็บภาษี หากจาหน่ายไม่หมด
ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ พรบ. มีผลบังคับใช้
▪ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินและกฎระเบียบทางการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ได้แก่
1) แผนแม่บทสถาบันการเงินระยที่ 3 (2559-2563) และปรับเกณฑ์การจดทะเบียนตามความเสี่ยงในธุรกิจหลักทรัพย์
2) การใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS 9) (มีผลเดือนมกราคม 2563)
3) กฎระเบียบที่กระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันในภาคการเงิน อาทิ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ใหม่ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562)
4) การปรับเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผูป้ ระกอบการ SMEs ต้องยื่นบัญชีชดุ เดียวกับ
ที่ให้กรมสรรพากร (มีผลปี 2562) ซึ่งจะเอือ้ ให้ธุรกิจ SMEs ที่มีผลประกอบการดีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจได้มากขึน้
คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กของไทยปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 18.6 – 19 ล้านตัน ขยายตัวขึน้ เล็กน้อย ร้อยละ 0.7 โดยมีปัจจัย
หนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ
แนวโน้มการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในพืน้ ที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 จากการที่รา่ ง พ.ร.บ. รายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและสามารถเบิกจ่ายได้ รวมทัง้ ขยายตัว
ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับปัจจัยภายนอกในเรื่องสงครามการค้าจีน -สหรัฐฯ
ที่เริ่มคลี่คลายหลังจากมีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างทัง้ สองประเทศเมื่อ 15 มกราคม 2563 ซึ่งนับเป็ นสัญญาณที่ดีที่จะมีการ
เจรจาเพิ่มเติ มในรอบต่ อๆไปและอาจนาไปสู่การฟื ้ น ตัว ของภาคเศรษฐกิจภาคอุต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึงอุต สาหกรรมต่ อเนื่ องที่ ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2563 อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง

ภาวะการแข่งขัน
ปั จจัยภายนอกที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้าที่ส่งผลต่อการลงทุนในประเทศ และยังส่งผลกระทบโดยตรงมายัง
ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนของการบริโภคลดลง ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้และขยายฐานลูกค้ามากขึน้ แต่ดว้ ยสินค้า
บริษัทเป็ นนวัตกรรมที่ทดแทน ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน เมื่อมีการปรับต้นทุนสูงขึน้ จึงส่งผลต่อยอดขายของบริษัท
โดยตรง ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงในการแย่งตลาด ท่อเหล็ก Pre-zinc เป็ นสินค้าทดแทนท่อดาทาสีกันสนิม หากระดับราคาในตลาดไม่ปรับราคา
ขึน้ ตามราคาตลาดเหล็กโลก บริษัททบทวนการบริหารสัดส่วนสินค้าและระดับสต๊อกเพื่อลดภาระคงคลังและปรับสัดส่วนของสินค้าที่มีมูลค่า
มากขึน้ อาทิ ตลาดท่อเหล็กร้อยสายไฟ ท่อเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อเข้าสู่ต ลาดโครงการมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขันราคา
และยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นโครงการมากขึน้ รักษาอัตรากาไรบริษัทและนาเสนอสินค้าที่สามารถลดต้นทุนให้
โครงการมากขึน้ ในปี 2562 ปริมาณการจาหน่ า ยท่ อเหล็กทั้งประเทศประมาณ 599,164 ตัน โดยปริมาณการผลิต ทั้งประเทศประมาณ
975,000 ตัน
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กาลังการผลิตและนโยบายการผลิต
บริษัทมีโรงงานตัง้ อยู่ที่ อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีเครื่องจักรหลักซึ่งเดินเครื่องเพื่อ
ผลิตสินค้าดังนี ้
1.เครื่องขึน้ รูปเหล็กเป็ นท่อเหล็ก* จานวน 6 เครื่อง
2.เครื่องลบคมเหล็ก
จานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องทาเกลียว
จานวน 5 เครื่อง
โดยบริษัทมีกาลังการผลิตดังนี ้
2560

2561

2562

กาลังการผลิต 1) (ตัน)

65,000

65,000

65,000

ปริมาณการผลิต (ตัน)

31,018

28,469

31,238

อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)

47.72

43.80

48.06

หมายเหตุ
1) กาลังการผลิตเต็มที่ คานวณจากความสามารถในการผลิตของเครื่องขึน้ รูปเหล็ก โดยกาลังการผลิตเต็มที่ = จานวนท่อที่ขนึ ้ รูปได้
ใน 1 ชั่วโมง x นา้ หนักท่อ x ชั่วโมงทางาน x จานวนวันทางาน 300 วันต่อปี ทัง้ นีช้ ่ วั โมงทางานคิดจากชั่วโมงทางานปกติ 8 ชั่วโมง
รวมกับชั่วโมงการทางานล่วงเวลาและการเปิ ดกะกลางคืนด้วย
เครื่องขึน้ รูปเหล็กเป็ นเหล็กรูปตัวซี 1 เครื่อง ปัจจุบนั ยังไม่เริ่มผลิตเพื่อจาหน่าย
* เครื่องขึน้ รูปเหล็กเป็ นท่อเหล็กอีก 2 เครื่อง อยู่ระหว่างการติดตัง้
บริษัทมีนโยบายการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด โดยบริษัทจะนาข้อมูลการสั่งซือ้ สินค้าของลูกค้า มาวิเคราะห์รว่ มกับ
ข้อมูลการจาหน่ายสินค้าในอดีตเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างยิ่ง บริษัทจึงมีการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ โดยมี 2 ปัจจัยที่
อาจมีผลกระทบดังนี ้
1. เสียง กระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้างทาให้เกิดเสียงดังซึ่งอาจรบกวนผูค้ นหรือส่งผลกระทบต่อการได้ยินของผูป้ ฏิบตั ิงานได้
อย่างไรก็ดีไม่มีบา้ นเรือนอยู่อาศัยอยู่บริเวณสถานประกอบการของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทมีการออกข้อกาหนดให้พนักงาน
ต้องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันเสียงตลอดเวลาเพื่อลดผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึน้
2. ของเสียจากการผลิต ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารหล่อเย็นเพื่อลดความร้อน และฝุ่นผงสังกะสีสาหรับเคลือบรอยเชื่อม ซึ่งของ
เสียเหล่านีจ้ าเป็ นต้องมีการกาจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการจ้างให้บริษัทรับกาจัดของเสียที่
ได้รบั อนุญาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้วไปกาจัด
2.4 งานทีย่ ังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีนยั สาคัญดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ เหล็กชุบสังกะสี ซึ่งมูลค่าซือ้ เหล็กชุบสังกะสีของบริษัทคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดซือ้
สินค้าและบริการรวม ระหว่างปี 2562 ราคาเหล็กที่บริษัทซือ้ มีการผันผวนตามราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริษัท ไม่มีนโยบายกักตุนเหล็กเพื่อเก็งกาไร โดยจะซือ้ เหล็กตามความต้องการในการผลิตเท่านัน้ วัตถุดิบที่ได้รบั ผลกระทบจึงมีไม่มาก
นักและบริษัทมีนโยบายกาหนดราคาขายให้รกั ษาสัดส่วนต่างกาไรและบริษัทมีการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการตัดสินใจ
สั่งซือ้ และบริหารคงคลัง
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบหลักของบริษัทมีการนาเข้าจากต่างประเทศเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยระหว่างปี 2562 บริษัทมีการนาเข้าโดยชาระค่า
วัตถุดิบเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิ น
บาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้บริษัทได้รบั ผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อรายได้และอัตรากาไรของบริษัทเมื่อคิดเป็ น
สกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณี ที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาการบันทึกบัญ ชีกับ วันที่ทาการ
แลกเปลี่ยนเงินเป็ นสกุลบาทมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยในปี 2562 บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 21.91 ล้านบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผูบ้ ริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจาเพื่อให้
สามารถตอบสนองได้ทัน ท่ ว งที ห ากอัต ราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว นอกจากนี ้บ ริษัท มีการท าสัญ ญาซือ้ ขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร
3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทและเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 287.81ล้านบาท และ 360.10
ล้านบาท ตามลาดับ และบริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินเป็ นจานวนเท่ากับ 7.92 ล้านบาท และ 12.23 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งส่วนหนึ่งของเงิน
กูย้ ืมมีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ดังนัน้ ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้ เพิ่มสูงขึน้ ย่อมส่งผลให้บริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบีย้ เป็ นจานวนเ งินที่เพิ่ม
สูงขึน้ เช่นกัน
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (interest coverage) คิดเป็ น 12.61 เท่า และ ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
คิดเป็ นร้อยละ 1.54 ของรายได้รวม
3.4 ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของภาครัฐ
ภาครัฐ ภายใต้กรมการค้าต่างประเทศ สามารถเปิ ดประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี เพื่อตอบโต้การ
ทุ่มตลาด(Anti-Dumping) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการโจมตีจากสินค้าต่างประเทศ ที่ขายในราคาต่ากว่าต้นทุนการผลิต
หรือสินค้าที่ขายในราคาต่ากว่าสินค้าชนิด เดียวกันในตลาดอื่ น ซึ่งปกติใช้เวลาหลังการเปิ ดไต่สวนการทุ่มตลาดหลังจากการตั้งพิจารณา
ล่วงหน้าประมาณ 1 ปี
มาตรการจัดการความเสี่ยง
การขึ น้ ภาษี นี ้ท าให้ต ้น ทุน เหล็ ก ชุบ สังกะสี แ บบจุ่ม ร้อ นและเย็ น ของผู้ผ ลิ ต ทุก รายเพิ่ ม ขึ น้ เช่ น เดี ย วกัน บริ ษั ท จึ งไม่ ได้สูญ เสี ย
ความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด นอกจากนีบ้ ริษัท สามารถนาเข้าเหล็กชนิดเดียวกันนีจ้ ากประเทศอื่น
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3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทมีการจาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจาหน่ายและร้านค้าที่มีศักยภาพ เพื่อเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ตัวแทน
จาหน่ายและร้านค้าเหล่านีม้ กั มีรา้ นค้าในเครือหรือคู่คา้ กระจายอยู่หลายพืน้ ที่ สินค้าของบริษัทจึงสามารถเข้ าถึงผูใ้ ช้งานได้ ทัง้ นี ้ ในปี 2561
และปี 2562 บริษัทมีการจาหน่ายสินค้าให้ตัวแทนจาหน่ายรายหนึ่ง คิดเป็ นยอดขายมากกว่าร้อยละ 27-30 บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงตัวแทนจาหน่ายรายดังกล่าว
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ลูกค้ารายดังกล่าวเป็ นลูกค้าประจาที่มีการทาธุรกิจกับบริษัทมาเป็ นระยะเวลากว่า 6 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทจึงเชื่อว่า
ตราบเท่าที่บริษัทมีการรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ลูกค้ารายนีจ้ ะยังคงเป็ นคู่คา้ ที่ดีของบริษัทต่อไป นอกจากนีบ้ ริษัทยั งมีการ
ขยายลูกค้าใหม่ๆเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและเพิ่มพืน้ ที่ในการกระจายสินค้าอีกด้วย และเพิ่มยอดขายร้านค้าปลีก เพื่อลดการพึ่งพา
ลูกค้ารายใหญ่
3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้า
บริษัทมีการซือ้ เหล็กชุบสังกะสี จากต่างประเทศ โดยทัง้ หมดเป็ นการซือ้ จากประเทศจีน ด้วยเหตุผลเรื่องราคา การจัดส่งและคุณภาพ
ของสินค้า
มาตรการจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีค่คู า้ ที่บริษัทได้คดั เลือกเอาไว้ใน approved vendor list จานวนหลายราย โดยมีทงั้ คู่คา้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนัน้
แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถซือ้ เหล็กชุบสังกะสีจากคู่คา้ ในประเทศจีน บริษัทก็ยงั มีค่คู า้ รายอื่นๆ สาหรับซือ้ วัตถุดิบ
3.7 ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่ง
ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบการหลายรายที่เข้ามาในตลาด pre-zinc อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผปู้ ระกอบการใดรักษามาตรฐาน หรือสร้างแบรนด์
สินค้าในตลาดนี ้ ผูใ้ ช้งานเริ่มมีการใช้งานและมีความเข้าใจในสินค้า และทาให้ตลาดผูใ้ ช้ขยายมากขึน้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
การรักษามาตรฐานของสิน ค้าและการสร้างแบรนด์สิน ค้า ตลอดจนขยายกลุ่มสินค้า อาทิ เหล็ก pre-zinc รู ปทรง เหลี่ยม แบน ซี
จะทาให้บริษัทฯยังมีความสามารถในการแข่งขัน
3.8 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าทีด่ ินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทได้มีการเช่าที่ดินจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ซ่ึงเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อใช้เป็ นที่ตั้งของเครื่องจักรการผลิต ซึ่ งใน
ปัจจุบนั ใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็ นหลัก เครื่องจักรนีม้ ีสดั ส่วนกาลังการผลิตไม่เกินร้อยละ 5 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด
ดังนัน้ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าที่ดินในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบกับกาลังการผลิต รวมถึงการสูญเสี ย
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.83 ล้านบาท ซึ่งตัง้ อยู่บนที่ดินที่เช่าดังกล่าว และต้องเสีย
ค่ารือ้ ถอนและติดตัง้ เครื่องจักร
มาตรการจัดการความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี เครื่องจักรในที่ดินดังกล่าวเป็ นเครื่องจักรเก่าที่ใช้ในการผลิตไม่มาก นอกจากนีบ้ ริษัทได้มีการทาสัญญาเช่ าซึ่งเป็ นการต่อ
อายุสญ
ั ญาได้ทกุ 3 ปี โดยเป็ นการต่ออายุแบบอัตโนมัติใน 2 ครัง้ แรก รวมเป็ นระยะเวลา 9 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน บริษัทจะได้รบั สิทธิใน
การซือ้ ที่ดินดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์สินหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 570.78 ล้านบาท ประกอบด้วย
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

รายการ
1. ที่ดิน จานวน 11 ไร่ 3 งาน 51.9 ตารางวา
ที่ตงั้ 999/9,10,11 หมู่ 9 ซอยพรพัฒนา ถนนประชา
อุทิศ ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทร
เจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
- โฉนดเลขที่ 81777
- โฉนดเลขที่ 20005
- โฉนดเลขที่ 20008 และ เลขที่ 20009
- โฉนดเลขที่ 33449 และ เลขที่ 33450
รวม
2. ที่ดิน จานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา
ที่ตงั้ 8 หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ ตาบลในคลองบาง
ปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
- โฉนดเลขที่ 59509, 59513, 59805, 59806,
62276, 62279, 62280 และ 62283

3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

การใช้งาน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

เป็ น ที่ ตั้ ง โรงงาน 3 หลัง
และอาคารส านั ก งาน
3 ชัน้ 1 หลัง
เจ้าของ
ผูเ้ ช่า
เจ้าของ
เจ้าของ

18.15
28.75
25.66
72.56

เจ้าของ

ติ ดภาระคา้ ประกันสัญ ญา ทรัสต์รี ซีท
มูลค่าวงเงิน 600 ล้านบาท

201.90

176.26

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

5. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน

เจ้าของ

3.71

6. ยานพาหนะ

เจ้าของ

7.37

รวม

ติ ด ภาระค ้า ประกั น เงิ น กู้ กั บ สถาบั น
ก า ร เ งิ น มู ล ค่ า ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม 305
ล้านบาท

เป็ นที่ตงั้ โรงงานใหม่

เจ้าของ

7. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

ภาระผูกพัน

ใช้ในการผลิตสินค้า

59.73

49.25
570.78

ติ ด ภาระค ้า ประกั น เงิ น กู้ กั บ สถาบั น
ก า ร เ งิ น มู ล ค่ า ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม 305
ล้านบาท
ติ ดภาระคา้ ประกันสัญ ญา ทรัสต์รี ซีท
มูลค่าวงเงิน 600 ล้านบาท
ติดสัญญาเช่าซือ้ กับสถาบันการเงิน
โดยมีมลู ค่าปั จจุบนั ของหนีส้ ินตาม
สัญญาเช่าการเงิน (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินในอนาคต)
ณ 31 ธ.ค. 62 เท่ากับ 0.44 ล้านบาท
ติดสัญญาเช่าซือ้ กับสถาบันการเงิน โดย
มีมลู ค่าปั จจุบนั ของหนีส้ ินตามสัญญา
เช่าการเงินการเงิน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินในอนาคต) ณ 31 ธ.ค. 62
เท่ากับ 4.70 ล้านบาท
-
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เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าที่สาคัญ ดังนี ้
รายชือ่
ผู้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

สินค้า

วันหมดอายุ

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

เหล็กโครงสร้างจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุม่ ร้อน

3 สิงหาคม 2564

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์

15 พฤษภาคม 2569

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ท่อร้อยสายไฟฟ้า

อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ

ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการทาประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึน้ กับทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่
สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารโรงงาน และสานักงาน (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบสุขาภิบาล จานวน 4 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรก มีทนุ ประกันรวม 50.94 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี
เริ่ ม วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ฉบั บ ที่ 3 มี ทุ น ประกั น 20 ล้า นบาท ระยะเวลาเอาประกั น 1 ปี เริ่ ม วั น ที่
3 ธั น วาคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 3 ธั น วาคม 2563 และอี ก หนึ่ ง ฉบับ มี ทุ น ประกั น 117.80 ล้า นบาท ระยะเวลาเอาประกั น 1 ปี เริ่ ม วัน ที่
26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 รวมเป็ นทุนประกันทัง้ สิน้ 188.74 ล้านบาท
2. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษั ท
อันจะทาให้บริษัทมีผลประกอบการหรือ ผลกาไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัท
จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่ง
เป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดาเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่
บริษัทกาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุ ยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิในเรื่องที่สาคัญของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

23

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจานวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
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6. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ZIGA
999/9, 10, 11 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ. สมุทรปราการ 10290
ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
0107559000265
(662) 816 – 9315 – 6
(662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444
http://www.ziga.co.th
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ 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

ชื่อ และสถานทีต่ ั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
โทรศัพท์

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

ผู้สอบบัญชี
บริษัท
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72,100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(662) 645-0101
(662) 645-0110
http://www.ans.co.th
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 260.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีทุนชาระแล้ว
รวม 260.00 ล้านบาท คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 520.00 ล้านหุน้
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 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 โฮลดิง้ จากัด
นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์
นางสาววิภาภรณ์ ตรีมทุ ธาพงศ์
นางเล็ก ตรีมทุ ธาพงศ์
นางสาวรัตนาภรณ์ คาโม
นางสาวภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน
นายอติชาต คูบ่อทอง
นายวิโรจน์ หัสดินไพศาล
นายอัมพล ธีระวาส
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ้น

ร้อยละ

157,701,200
15,574,667
15,546,667
10,484,444
7,773,333
80,806,400
39,991,110
20,669,200
19,926,200
12,287,967
5,370,000
3,975,000
3,469,000
3,431,600
397,006,788

30.327
2.995
2.990
2.016
1.495
15.540
7.691
3.975
3.832
2.363
1.033
0.764
0.667
0.660
76.348
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การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาวฐปนี ตรีมุท ธาพงศ์ (คู่
สมรส)
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลัก ษณ์ งามจิ ต ร
เจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
นายพลรชฏ เปี ยถนอม
นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)

18/3/63

156,550,000

157,701,200

+1,151,200
ไม่เปลี่ยนแปลง

157,701,200

39,991,110
15,546,667
15,546,667

39,991,110
15,574,667
15,546,667

10,364,444
7,773,333
-

10,484,444
7,773,333
-

+28,000
ไม่เปลี่ยนแปลง
+120,000
ไม่เปลี่ยนแปลง
-

39,991,110
15,574,667
15,546,667
10,484,444
7,773,333
21,600
-

ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษัททาขึน้ ระหว่างปี 2562
- ไม่มี –
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
เงินสารองตามกฎหมาย และเงิน สารองต่ างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงิน ปั น ผลในอัตราที่ต่ากว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กับความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความ
จาเป็ น ความเหมาะสมอื่น ใดในอนาคต และปั จจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริห ารงานของบริษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท พิ จารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

70,004,000

-

20,280,000

เงินปันผลประจาปี

50,000,000

41,600,000

-

0.28

0.08

0.039

104.50%

97.73%

57.52%

กาไรสุทธิต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
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8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญั ติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ ประกาศบังคับใช้วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทุกประการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
7. นางมณฑา ทัสฐาน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง นวัต กรรม และก ากับ ดู แ ล / ประธาน
กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็ นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภกิจ งามจิต รเจริญ หรือ นางสาววราลักษณ์ งามจิต รเจริญ หรือ นายธี รนาท งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญของบริษัท
ในปี 2562 บริ ษั ท มี ก ารจัด ประชุม คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง นวัต กรรม
และกากับดูแล โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี ้
จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งทีม่ ีการประชุม
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

4/4
3/4
4/4
-

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม
และกากับดูแล
2/2
2/2
2/2
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หมายเหตุ :
- นายพลรชฏ เปี ยถนอม ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ เนื่องจากติดภารกิจ จึงทา
ให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดย
การประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทัง้ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการมีการกาหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้าทุกปี โดยจะแจ้งกาหนดการประชุมของปี หน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาสที่ 3 ของทุกๆปี

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2562 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง นวัต กรรม และกากับ ดูแ ล ประกอบด้ว ยกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
นวัตกรรม และกากับดูแล จานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
8.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 5 ท่าน

1.
2.
3.
4.
5.

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

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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8.5 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วย

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

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

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายการจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการ Demand
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการ Supply
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล

กรรมการผู้จัดการ
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
คุณฐิ ติพร เขียวยวง

ฝ่ ายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ฝ่ ายจัดการ Supply
คุณชลธร งามจิตรเจริญ

ฝ่ ายการจัดซือ้ จัดหาและ
จัดซือ้ ต่างประเทศ
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ฝ่ ายจัดการ Demand
คุณมณฑา ทัสฐาน

ฝ่ ายพัฒนาและควบคุม
ระบบธุรกิจ
คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ

8.6 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ แต่ งตั้ง ให้ นางสาวธนิ ด า เกรียงพานิ ช ด ารงต าแหน่ งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ วัน ที่ 9 ตุล าคม 2558
โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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8.7 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1) กรรมการ
ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ ประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทน
(บาท/ คน/ ครั้ง)
15,500
13,000
12,500
11,000
10,000
5,000

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
สาหรับงวดปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี ้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ – สกุล

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

ฉัตรชัยรุง่ เรือง
เปี ยถนอม
โชติยะปุตตะ
งามจิตรเจริญ
งามจิตรเจริญ
งามจิตรเจริญ
ทัสฐาน

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
-

คณะ
กรรมการ

ปี 2562
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

62,000
39,000
52,000
-

50,000
33,000
44,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยงและ
นวัตกรรม
20,000
-

หมายเหตุ :
1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมกรรมการปี 2561
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ครัง้ ที่ 2-4/2562 บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมกรรมการปี 2562 ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2562
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2) ผู้บริหาร
ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารดังนี ้

ค่าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตาแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็ นต้น
รวม

ปี 2561
จานวนราย
ค่าตอบแทน
(คน)
(ล้านบาท)
7
10.05
7
4.48
7
14.53

ปี 2562
จานวนราย ค่าตอบแทน
(คน)
(ล้านบาท)
7
8.09
7
4.13
7
12.22

2. ค่าตอบแทนอื่น
1) กองทุนประกันสังคม
บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผบู้ ริหารจานวน 7 ราย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 61,500 บาท
2) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5% (ตามอายุงาน) ของเงินเดือน
โดย ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหารจานวน 7 ราย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 152,480 บาท
3) ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
บริษัทได้จดั ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา โดยบริษัทจะจ่ายสวัสดิการนีใ้ ห้หลังจาก
พนักงานมีอายุงานครบ 1 ปี หรืออยู่ในระดับ Group Leader ขึน้ ไป ซึ่งประกันชีวิตดังกล่าวอยู่ในรูปแบบประกันชีวิ ตซึ่งคุม้ ครองกรณีเจ็บป่ วย
และอุบตั ิเหตุ รวมถึงกรณีเสียชีวิต โดยมีผบู้ ริหารเข้าร่วมโครงการปี 2562 จานวน 7 ราย รวมทัง้ สิน้ 41,539 บาท
4) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
บริษัทได้จัดให้มีโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงิน
เกษี ยณอายุที่จะได้รบั ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้ อยู่กับระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของ
พนักงานก่อนที่จะเกษี ยณอายุ โดยบริษัทประมาณผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุสาหรับผูบ้ ริหารทุกรายในปี 2561 และในปี 2562 เท่ากับ 1.63
ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท ตามลาดับ
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8.8 บุคลากร
8.8.1 จานวนบุคลากรและค่าตอบแทน
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ทัง้ สิน้ จานวน 113 คน และจานวน 111 คน ตามลาดับ บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิน้ ตามแบบยื่นรายการภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จานวน 29.38 ล้านบาท และจานวน
29.90 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดื อน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ าย
ดังนี ้

สายงาน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายการจัดการ Supply
ฝ่ ายการจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ
ฝ่ ายจัดการ Demand
ฝ่ ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
รวม

จานวนพนักงาน
(คน)
ปี 2561
ปี 2562
6
6
10
8
66
57
1
1
22
32
8
7
113
111

จานวนค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2562
5.11
2.49
1.94
1.45
14.27
13.67
0.39
0.45
4.35
8.59
3.32
3.25
29.38
29.90

1) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
2) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 4.60 ล้าน
และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 4.60 ล้านบาท โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของปี 2561 จานวน 0.90 ล้านบาท และของปี 2562 จานวน
0.36 ล้านบาท

8.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
-ไม่มี-
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8.8.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญ ที่จะทาให้บ ริษัทประสบความสาเร็จและเติบโต
ก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจนเป็ นระบบและต่อเนื่อง บริษัทสนับสนุนและ
ลงทุนด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร มีการปรับตัวเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่สาคัญคือ การเพิ่ม
ขีดความสามารถและการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชานาญในการทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร
ทุกระดับให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทได้มีการกาหนดกรอบแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
(Career Planning & Development) ด้ว ยวิ ธีการฝึ กอบรม ปฐมนิ เทศ สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการไปดูงานทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ มุ่งสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
บริษัทให้ความสาคัญ ในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีพี่เลีย้ งคอยให้คาแนะนา โดยผ่านโปรแกรม On the
Job Training ไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน นับตัง้ แต่วันแรกที่เริ่มปฏิบตั ิงาน และฝึ กให้พนักงานรุ่นพี่ดูแลสอนงาน เป็ นการใช้ระบบพี่เลีย้ ง ถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้แก่พนักงานรุ่นน้อง และในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อวัดระดับความรูค้ วามสามารถประจาตาแหน่ง เพื่อการ
ปรับตาแหน่งให้สงู ขึน้ และมีหน้าที่งานที่แตกต่างไปจากเดิมและสร้างมูลค่าให้แก่ตวั บุคลากรสูงขึน้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

รายละเอียด
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมพนักงานทัง้ หมด
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย

ปี 2562
102 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง/คน
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ได้กาหนดขึน้ นัน้ จะช่วยให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความ
ถูกต้องและโปร่งใส รวมทัง้ เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทัง้ องค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสานึกในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัท ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริม
กิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยว ข้อง อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัท
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบ่งได้เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วน
แบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื ้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ รายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสามารถนาเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัทจะจัดทารายงานประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท
จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุน้ และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้ น ล่วงหน้าให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัทและการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี ้
บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่ างๆ เช่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น เพื่อร่วมชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้อมู ล
ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนัง สือมอบ
ฉันทะรูป แบบที่ผูถ้ ื อหุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ต ามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ระบุเอกสารหลักฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท
จะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ทมี่ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริษัท ซึ่งส่งผลต่อ
ความสาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ใ ห้ความสาคัญ ต่อสิทธิผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้
เจ้าหนี ้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียพึงได้รบั อย่างทั่วถึง
การจัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน

ลูกค้า
คู่แข่ง
คู่ค้า
เจ้าหนี้

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

: บริษัทมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรูแ้ ละทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
: บริษัทได้ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสาคัญ
ต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งานอย่ า งทั่ว ถึ ง และสม่ า เสมอ โดยจัด ให้มี ก ารอบรมพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สาหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
: บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้ อย่างจริงใจ ไม่
เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นทุจริตในการค้ากับคู่คา้
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การ
ใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ ทาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้ เพื่อ
บรรลุประโยชน์รว่ มกัน
: บริษัทจะไม่ทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังต้อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ใน
หมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี ้
จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผูจ้ ดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู่9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ 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
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารได้โดยผ่านอีเมล์เลขานุการบริษัท
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท
คุณธนิดา เกรียงพานิช

tanida@ziga.co.th

ทั้งนีบ้ ริษัท กาหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บ รักษาความลับ ของข้อมูล เกี่ยวกับ การแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัท จะนาเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูล ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนข้อมูล ที่ ส าคัญ ที่ มีผ ลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ข องบริษัท ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องกับบริษัททัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี ้ และบริษัทได้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทาการเผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี ้
- รายงานประจาปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษั ท ได้จัด ให้มี ก ารจัด ท ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี
(แบบ 56-1) ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะ
สะท้อนให้เห็นการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน
และผลการด าเนิ นงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติ ห น้าที่ ในรอบปี ที่ ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นต้น
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- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผูถ้ ือหุน้
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้
ดูแลให้มีการเปิ ด เผยข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับ บริษัทไว้บ นเว็บ ไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิ ด เผยไว้ใน
รายงานประจาปี อาทิ นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี นโยบายความรับ ผิด ชอบต่ อสังคม นโยบายต่ อต้า นการทุจริต
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญ ชีที่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสาคัญ ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ดังกล่าวได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ
จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและกาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทัง้ คณะ ปั จจุบนั บริษัทมี
กรรมการทัง้ สิน้ จานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่าง
คล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษั ท มี กรรมการตรวจสอบทั้งสิ น้ 3 ท่ า น เพื่ อปฏิ บัติ ห น้า ที่ เฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญ ชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ทั้งสิ ้น 3 ท่ า น เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ เฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและรับ ทราบ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง นวัต กรรม และก ากับ ดู แ ล มี อ านาจหน้า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎบัต รของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีน โยบายให้ป ระธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร และ/หรือกรรมการผู้จัด การต้องไม่เป็ น บุค คล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี ้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ขณะที่ผูบ้ ริหารทาหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่ างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด และเพื่อเป็ นการป้องกันการมีอานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ไ ว้อย่างชัดเจนในอานาจการดาเนินงานของ
บริษัท (Authority Table)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล ะ
คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแล
ให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อที่กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทรวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายงาน และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจ
ดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มี ระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ ริหารสายงานที่รบั ผิดชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้โดยฝ่ ายบริหาร และจัดการเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงทั้งที่ มาจากภายในที่ พบในการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ น สาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการติด ตามเหตุการณ์ที่เป็ นส าเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทั้งได้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร และจัด เก็บ รายงานการประชุมที่ ผ่า นการรับ รองจากคณะกรรมการบริษั ท พร้อมให้ค ณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและ
ผูบ้ ริหารที่มีคุณ ภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่ าตอบแทนที่มากเกิน ควร และอยู่ในระดับที่ สามารถเทียบเคี ยงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน ปั จจัย ที่ จะน ามาพิ จารณา ประกอบด้ว ย ประสบการณ์ ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิด ชอบ ทั้งนี ้ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร จะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกับผลดาเนินการของบริษัท
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม
และกำกับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร

9.2.1 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยสรุปอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. มีอานาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
2. กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ ทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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3. ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตาม นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวาง
แผนการสืบทอดงาน
4. กากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ อาทิ การท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน การได้ม าหรือ จาหน่ า ยไปซึ่งทรัพ ย์สิ น ที่ ส าคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้า งการบริห ารงาน มี อ านาจแต่ ง ตั้งคณะกรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร และ
คณะอนุก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม รวมถึ งกาหนดขอบเขตอานาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนัน้ ต้อง
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับ บริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ น การอนุมัติรายการที่เป็ น ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
6. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจั ดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนหรือบุค คลอื่น ใดปฏิ บัติ การอย่า งหนึ่ งอย่ างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิ กถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี ้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่น ใดของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
8. แต่ งตั้งเลขานุการบริษั ท เพื่ อรับ ผิด ชอบด าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบีย น
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
9.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มีค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในนอกจากนี ้ พิจารณาความเป็ นอิสระ
ของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผูบ้ ริหารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบัติ ต ามกฎหมายว่ าด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดาเนินการเป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
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6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่ าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7. อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่นั ใจว่า
การตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขัน้ ตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสาคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. ทบทวนกับฝ่ ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
11. สอบทานร่วมกับฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (Management’s Discussion
and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัท
12. พิ จ ารณารายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท ซึ่ ง มี ข นาดรายการที่ ต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด ของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
14. ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่องที่ ได้รับ แจ้งจากผู้ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ในกรณี ที่ ผู้ส อบบัญ ชีพ บพฤติ กรรมอัน ควรสงสัยว่ า
กรรมการ ผู้จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง รับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ก ระท าความผิ ด ต ามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม
และกากับดูแล มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน
2. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ตามความจาเป็ น
4. ติดตามดาเนินการบริหาร ความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงาน
อย่างเป็ นระบบ
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5. รายงานความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
9.2.4 ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ป ระชุมผู้
ถือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์
เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บริหารจัดการการด าเนิ นงานของบริ ษั ทให้เป็ นไปตามภารกิ จหลัก (Mission) ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท
5. กาหนดบาเหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจาของพนักงาน
บริษัทตัง้ แต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
6. เจราจา และเข้าทาสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
8. กากับดูแลการทางานของกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท
9. กากับดูแลดาเนินการส่วนงาน Business Development ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท
10. อนุมตั ิและแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอานาจดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบัติ
หน้าที่ดงั กล่าว
12. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ /
หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจ
ช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือ
บุค คลที่ อาจมีค วามขัด แย้ง (ตามที่ นิ ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
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9.2.5 ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบัติ ตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ประกาศอื่ น ใด กฎ ระเบี ย บ และ/หรื อ ข้อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์
เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการด าเนิ นงานของบริษั ทให้เป็ นไปตามภารกิ จหลัก (Mission) ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท
4. กากับดูแลการดาเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทที่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มี อ านาจจ้า ง แต่ งตั้ง โยกย้า ย ปลดออก เลิ ก จ้า ง ก าหนดอัต ราค่ า จ้า งและค่ า ตอบแทนส าหรับ พนัก งานบริษั ท
โดยสามารถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วงให้ดาเนินการแทนได้
6. เจราจา และเข้าทาสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
9.2.6 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และ
ความรับ ผิด ชอบในการบริห ารงานในเรื่อ งเกี่ย วกับ การด าเนิ น งานตามปกติ ธุ ระและงานบริห ารของบริษั ท กาหนดนโยบาย แผนธุ รกิ จ
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัท
การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิหรือให้ความเห็นชอบ
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อดาเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และกาหนดอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับดูแลให้
การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ
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6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150 ล้าน
บาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัท แต่ละ
รายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
9. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกาหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หรือเที ยบเท่าขึน้ ไป ยกเว้นตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
10. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
9.2.7 อานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
และผูบ้ ริหารมีรายละเอียดดังนี ้

ระดับ

ซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริษัท
(มีมติไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง)
คณะกรรมการบริหาร
- ตามงบประมาณ
- นอกงบประมาณ

ตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ตามงบประมาณ
(อนุมตั ิโดย
คณะกรรมการ บริหาร)

ซือ้ -ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็ นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้าปกติ
รวมถึงการเข้าทาสัญญาก่อภาระผูกพัน
ทางการค้า
ตัง้ แต่ 150 ล้านบาทขึน้ ไป

ทาสัญญาเงินกู้/เงินคา้
ประกันและภาระผูกพันทาง
การเงิน
ตัง้ แต่ 300 ล้านบาทขึน้ ไป

80 ล้านบาท – 150 ล้านบาท
ตัง้ แต่ 5 ล้านบาท – 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ตัง้ แต่ 5 ล้านบาท – 300 ล้าน
บาท
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ไม่เกิน 80 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท
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-

ระดับ

ซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์สิน

นอกงบประมาณ*

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ซือ้ -ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็ นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้าปกติ
รวมถึงการเข้าทาสัญญาก่อภาระผูกพัน
ทางการค้า

ทาสัญญาเงินกู้/เงินคา้
ประกันและภาระผูกพันทาง
การเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท

*หมายเหตุ :
1. กรณีที่มีการอนุมตั ินอกงบประมาณเกินกว่า 1 ล้านบาท จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป เพื่อพิจารณาว่าควรต้องมี
การปรับปรุงงบประมาณหรือไม่
2. กรณีที่เป็ นรายการซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์สินเดียวกันแต่แบ่งจ่ายชาระ ให้พิจารณาจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินนัน้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทจะกระทาผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
คัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งดังกล่ าว จากนั้นที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะทาการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท
9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา แต่ งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการที่บริษัทนั้นได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทซึ่ง
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น ้อยกว่ า 5 คน และกรรมการไม่น ้อยกว่ า กึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีซ่งึ บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ต รงเป็ น สามส่ วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่ สุด กับ ส่ว นหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับ
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุค คลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยงั เหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2562 ได้กาหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ เพื่อทาการประเมินกรรมการบริษัทเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงานปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดยการประเมิน ตนเองของ
กรรมการทั้งคณะ และประเมิน ตนเองรายบุค คล โดยแบ่ งเกณฑ์ระดับ คะแนนเป็ น 5 ระดับ และสรุ ป ผลการประเมิน ในภาพรวมเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเผยในรายงานประจาปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อคาถามและ
เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบผลการประเมินดังกล่าว และ
นาข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากาหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ประเด็นคาถาม ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ
กรรมการที่ทาการประเมิน คือ กรรมการที่ดารงตาแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2562 รวมทัง้ สิน้ 7 ท่าน
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 93.30%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)
ประเด็นคาถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 95.84%
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสาคัญ กับ การเข้า ร่วมอบรมสัม มนาหลักสูต รที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อพัฒ นาความรู ค้ วามสามารถของ
กรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เป็ นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
การอบรมของกรรมการ
บริษัท มี กรรมการที่มีค วามรู ้ ความสามารถ และแสวงหาความรู ใ้ นหน้าที่ กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับ สนุน ให้
กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูเ้ กี่ยวกับการทาหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้า ร่วม
อบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริษัท
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นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรูใ้ นด้านต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณ สมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญ ญั ติบ ริษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัด เลือกกรรมการอิส ระจากผู้ท รงคุณ วุฒิ มี
ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจานวนไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะรับการ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี ้ ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้บ ริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่ งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

48

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้ จาก
กรรมการอิสระของบริษัทที่คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี ้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
3. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรูค้ วามสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
9.3.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทาให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ (Synergy)
ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัท
ทัง้ นีใ้ นการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษั ท ร่ว ม ให้บ ริห ารจั ด การ หรือด าเนิ น งาน ต่ า งๆ ตามนโยบายที่ บ ริษั ท ก าหนด รวมถึ งจะต้องใช้ดุล ยพิ นิ จตามมติ ข องที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิในเรื่องที่สาคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริษัท
และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่ นใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริห าร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่ส มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลัก ทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อทาการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการ
โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ข องบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่ อสาธารณชน ไม่ ว่าการกระท า
ดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะ
ถูกลงโทษตามมาตรการทางวินยั ของบริษัท
3. บริษัท ได้ดาเนินการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งการรายงานการได้ม าหรือ จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง คู่ ส มรส และ บุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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4. บริษัท ได้ด าเนิ นการให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่ อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) ภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่ เกิด รายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานนี ใ้ ห้แ ก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัท จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทราบเกี่ยวกับข้อกาหนดข้างต้น
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้กาหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิด ชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ผ่านสื่ อด้าน
ต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลทาง เว็บไซต์ อีเมล์ เป็ นต้น

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)
แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444
เว็บไซต์ : www.ziga.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนิดา เกรียงพานิช
โทรศัพท์ : 02-816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ : ir@ziga.co.th
นอกจากต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงานแล้วคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิของนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี ้
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
1. เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ ื่น
3. เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมโดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลนักลงทุน
สัมพันธ์ได้
4. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพืน้ ฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบนอามิสสินจ้าง
ใดๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทกุ ฝ่ าย
6. ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหุน้ ที่บริษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็ นมืออาชีพ
8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัท และหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit”
บริษั ท เปิ ด โอกาสจัด กิ จกรรมดังกล่ า วโดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อชีแ้ จงข้อมูล เกี่ย วกับ การด าเนิ น งานของบริษั ท แก่นักวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจมาร่วมงาน เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ในการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
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กิจกรรม “mai FORUM 2019”
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอ ได้จัดกิจกรรม mai FORUM 2019 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ Central World โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอให้กบั นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผูท้ ี่สนใจ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ซึ่งภายในงานได้มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้อมูลและสินค้าของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่ ง
ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่สนใจเป็ นจานวนมาก
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ
บริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแนะนาบริษัท การให้ขอ้ มูลผลการดาเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้ผถู้ ื อหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกส่วน และผูท้ ี่สนใจ ได้รบั ทราบข้อมูล
ของบริษัทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆอาทิเช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ การเป็ นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็ นต้น
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่ง
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวม 1,200,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น
- ไม่มี -
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซิก้า อิน โนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีน โยบายการดาเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับ การมีส่วนรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการดาเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทาให้เกิดการพัฒนา
ที่ย่งั ยืนได้

“เพิม่ มูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ
•
•
•

ผลิต สิน ค้า เหล็ กนวัต กรรม เพื่ อเพิ่ มมูล ค่ า สิน ค้า สร้า งลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market)ด้วยเทคโนโลยีการป้ องกัน สนิ มที่ เหมาะสม
กับการใช้งาน
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ลดต้นทุนบริหาร
วิจยั พัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสาเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผูส้ งู วัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน

SMART

SPIRIT

ENERGETIC

SHARING

Smart-Work Smart การทางานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุงการทางานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อ
การทางานที่ดีกว่าเสมอ และรูจ้ กั การประยุกต์ เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
Spirit-Never give up ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณ
ที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอด้วยทัศนคติที่ดี
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ ย นเร็ว แค่ ไหน เราต้อ งวิ่ งให้เร็ว เพื่ อ ทัน โลกดัง นั้น เราต้อ งเตรีย มพร้อ มเสมอด้ว ยพลังที่ พ ร้อ มจะ
เปลี่ยนแปลง
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรูแ้ ละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทางานเป็ นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปั น สู่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เรา
กาลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน
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นโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัท ให้ค วามสาคัญ ในการด าเนิ น ธุรกิจ โดยปฏิบัติ ตามกรอบการแข่งขัน ทางการค้าที่ สุจริต และเป็ น ธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทั้งสองฝ่ าย การด าเนิน ธุรกิจกั บ คู่ค ้าต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัด ต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญ ญารวมทั้งส่งเสริมให้ผูบ้ ริห าร พนักงานใช้ท รัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีป ระสิท ธิภาพ ใช้สิน ค้าและบริการ
ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ปฏิบั ติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการ
สร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยกาหนดนโยบาย
ดังนี ้
• สร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบต
ั ิงานตามระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
• จั ด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล การใช้อ านาจ
ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั่นต่างๆ
• ห้ามมิให้ก รรมการบริษั ท ผู้บ ริห าร และพนัก งานกระท าการใดๆ อันเป็ นการเรีย กร้อง หรือ ยอมรับ ซึ่งทรัพ ย์สิ นหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเอง หรือผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ
อาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
• ห้ามมิให้กรรมการบริษั ท ผูบ
้ ริห าร และพนักงานให้หรือเสนอที่ จะเสนอที่ จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บคุ คลนัน้ กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่
ของตน
จากนโยบายดังกล่ า ว บริษั ท ได้แ สดงเจตนารมณ์ ต่ อ ต้า นการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อ ม
หากมีก ารให้ผ ลประโยชน์แ ก่บุค คลภายนอก ที่ น อกเหนื อจากเงิน ตราโดยผลประโยชน์ดังกล่ าวเป็ น การส่ งเสริม
การตลาดของบริษัทนัน้ บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก
3.การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็ นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็ นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้และ
มีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมโดยมีหลักการที่สาคัญ 2 ด้านดังนี ้
• บริษัทเน้นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่นอ้ ง ทางานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ทางานที่เอือ้ อานวย และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองและนาความรูค้ วามสามารถร่วมกันสร้าง
ความก้าวหน้าทัง้ ต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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•

บริษั ท จัด ให้มี ผ ลตอบแทน สวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสม และเป็ น ธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี ้ยขยัน ประกัน สังคม
เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชุดยูนิฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค งานเลีย้ งสังสรรค์ประจาปี จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/
งานศพ

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีแนวนโยบายปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี ้
• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
• ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และทั นต่อเหตุการณ์แ ก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณ ฑ์และการให้บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการนัน้ ๆ
• ติดต่อกับ ลูกค้าด้วยความสุภาพ มีป ระสิท ธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ข องลูกค้า และจัดให้มีร ะบบกระบวนการที่ให้
ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ รวมทัง้ ความรวดเร็วในการตอบสนอง
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท
้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่า มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย
เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce)
หมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ใ หม่ ( Reuse/Recycle) และฟื ้ นฟู ก ลั บ สู่ ส ภาพเดิ ม (Replenish) และมี น โยบายไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ สู่ สิ่ ง แวดล้อ ม
(Zero Emission) เพื่อให้การดาเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง
การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในระดับมากและน้อย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ พัฒนากระบวนการ
ประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดงั เดิมในที่สดุ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กบั กิจการเอง รวมทัง้ สังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
7.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษั ท ตระหนั ก ในความเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนหรื อ สั ง คมซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ ด้วยการสร้างการจ้างงานและ
สร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทาให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชนโดยมีแนวนโยบายการดาเนินงาน
ดังนี ้
1) มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุ รกิจเจริญ เติ บโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ชุมชน และให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตัง้ ใจ
2) ดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้และชุมชนรอบบริษัท
รวมถึงชุมชนในพืน้ ที่ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง
นอกจากบริษั ท จะมุ่ งมั่น ให้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาการท างาน และด าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้ห ลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแล้ว ยังได้ให้ความสาคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อมไม่ลดหย่อนไปกว่ากันโดย บริษัทมุ่งที่จ ะ
ตอบแทนสังคม ด้วยการทานุบารุงสภาพสังคมไทยให้น่าอยู่ตลอดไป
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8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความ
สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี ้
• นวัตกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล
การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคลให้ความสาคัญกับการปลูกจิตสานึกการ
เป็ นผูท้ ี่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมด้วย อันเป็ นการพัฒนานวัต กรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ ภายนอกบริษัทการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทาประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้สงั คม ทาให้เกิดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึน้ ได้ ทาให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการทางาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทาง
นวัตกรรมของบริษัทเข้ากับการแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมได้อย่างแท้จริง
• นวัตกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับกิจการ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบริษัทนัน้ มุ่งเน้นการร่วมพัฒนานวัตกรรม
กับผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึน้ เป็ นการ
สร้างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในตามปกติ
การพัฒนานวัตกรรมบริษัทมองว่าจะทาให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึน้ และ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กิจการของ
บริษัทไม่สามารถดาเนินการได้เพียงลาพัง แต่ตอ้ งเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากับผูอ้ ื่นภายนอก เช่น การร่วมกับ
คู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน สร้างรูปแบบการทางานร่วมกันใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ หรือการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษัท เป็ นต้น
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะกรรมการบริห ารเป็ น ผู้รบั ผิ ด ชอบในการจัด ท าแผนงานด้ า นความรับ ผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี โดยในปี 2562 การดาเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีดงั นี ้
การต่ อ ต้ านทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น : บริษั ท มีน โยบายที่ เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั่ น โดยกรรมการ ผู้บ ริ ห าร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องปฎิบัติ ต ามนโยบายอย่า ง
เคร่งครัด และได้ดาเนินการให้ความรูก้ บั พนักงานเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รปั ชั่น ในหัว ข้อต่า งๆ ทั้งในรู ป แบบการอบรม การสื่อ สารทาง
บอร์ด ประชาสัม พั น ธ์ข องบริ ษั ท และการสื่ อ สารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
การปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานอย่ างเป็ นธรรม : บริ ษั ท มี น โยบายการ
พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีการเรียนรูแ้ ละเลื่อนตาแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในการ
ทางานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทมีการ
จัดการสอบวัดทักษะเพื่อวัดระดับความรูป้ ระจาตาแหน่งงาน แบ่งเป็ น
การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดท า Workshop
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพตามนโยบายที่กาหนดขึน้
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การมี ส่ ว น ร่ ว ม พั ฒ น าชุ ม ช น แ ละสั งค ม : คุ ณ เมทิ นี งาม จิ ต รเจริ ญ
รองกรรมการผูจ้ ัดการและผูอ้ านวยการฝ่ ายวางแผนผลิต ร่วมให้ความรู ใ้ นหัวข้อ
How to success with Digital Technology ในงาน Digital manufacturing 2019
ณ True Digital park

ZIGA รวมพลังทีมผูบ้ ริหารและพนักงานทากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุน
สภากาชาดไทย โดยคุ ณ วราลั ก ษ ณ์ งามจิ ต รเจริ ญ กรรมการผู้ จั ด การ
เป็ นตัวแทนมอบเงินบริจาค เพื่อนาไปสมทบทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
(mai) ในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( After Process )
บริษัท ส่งเสริมและสนับ สนุน การทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่ อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัท มีการ
ดาเนินการดังนี ้
มอบของขวัญให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ

แจกหอยทอดให้กบั ชุมชนในเทศกาลสงกรานต์
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้วยบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีความห่ วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงเห็ น สมควรให้มีการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจาของพนักงาน จึงให้กาหนดนโยบายไว้
ดังนี ้
1. ความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้ จิตสานึกของพนักงานให้ปฏิบัติงานด้ วยวิธีที่
ปลอดภัย
4. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผูน้ า อบรมฝึ กสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิดว้ ยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็ นสาคัญตลอดเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในบริษัท
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ ที่ที่กาลังปฏิบตั ิงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ค วามร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท และร่วมเสนอความคิ ด เห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการทางานและวิธีการทางานให้มีความปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายที่กาหนดไว้ขา้ งต้นเป็ นประจา
ในปี 2562 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี ้
✓ การอบรมการทา CPR การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัทได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นให้กบั พนักงานที่ยงั ไม่ได้รบั การอบรม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยปั จจุบนั ทางบริษัท
ได้มีพ นักงานที่ผ่า นการอบรมหลักสูต รดังกล่า วประมาณ 80 % (กฎหมายระบุให้มีมากกว่ า 40 %) โดยในหลักสูต รนี ้ ทางวิ ท ยากรจาก
กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มหัวข้อการอบรมการทา CPR ซึ่งสอนทัง้ ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิกบั หุ่นจาลองให้กบั พนักงานของบริษัทอีกด้วย

✓ การปฏิบัติงานมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อรักษาการได้รบั รองมาตรฐานดังกล่าว บริษัท จึงได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานนี ้ ได้แก่ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในพนักงานเข้าใหม่ และการสุ่ม
ตรวจประจาปี การจัดบอร์ดให้ความรูเ้ กี่ยวกับยาเสพติด และการเดินรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในซอยพร
พัฒนา เป็ นต้น ซึ่งได้รบั การตรวจประเมินอีกครัง้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และได้รบั การรับรองอีกครัง้ ซึ่งเข้า
รับเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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✓ การส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน
บริษัทได้มีการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเล่นฟุตซอลในช่วงเวลาหลังพักรับประทานอาหาร
กลางวัน รวมถึงการส่งนักกีฬาฟุตซอลของบริษัท เข้าแข่งขัน กับบริษัทอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในรายงาน อุตสาหกรรม ลีค ครัง้ ที่ 3
(KWANKHO LEAQUE)

✓ การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดาเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งได้รบั การ
คัดเลือกจากสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้ารับประกาศนียบัตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

✓ การเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 13
บริษัท ซิก้า อิน โนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัยในการท างาน เข้า ร่วมสัมมนาในงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแห่งชาติครัง้ ที่ 13 ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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✓ การเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพทีบ่ ริษัทท่านควรรู ้"
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง
"สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพที่บริษัทท่านควรรู"้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จัดให้บริษัทต่างๆใน
จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมงาน

✓ การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานทีด่ ี
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เข้าร่วม การประชุม
เชิงปฏิบัติ การสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ในวั นที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

✓

การอบรมการใช้เครน
เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้เครนหรือปั้ นจั่นยกสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางบริษัทได้จัด ให้มีวิทยากรที่ ได้รบั

อนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเข้ามาอบรมวิธีการใช่เครนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
เล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต โดยเนือ้ หาทั่วไปได้บรรจุไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้ นโยบายเดียวกัน ซึ่งผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่ม่งุ มั่นต่อต้านการทุจริตและต้องถือปฏิบตั ิ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี ้
นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบ
เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ ัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้สินบน ทัง้ ที่เป็ น
ตัวเงิน หรือไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่บริษัทได้ดาเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม ดังนี ้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทาหน้าที่รบั ผิดชอบ
ทัง้ โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 ไม่รบั ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตน ทัง้ นีก้ ่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กนั ในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทาให้ผูร้ บั
ไม่ปฏิบัติตามวิธีป ฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่คา้ รายอื่นทั้งนีก้ ารให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมี
มูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั
1.3 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซือ้ จัดจ้างต้องดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาคเพื่อการกุศล
ต้องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ ดาเนินการผ่านขัน้ ตอน ตามระเบียบของบริษัท
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกี่ยวข้อง หรือทาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็ นการกระทาที่
ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับ สนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงิ นสนับ สนุนที่จ่ายไป
ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทัง้ นีก้ ารเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และมี
หลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัท
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6. ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี ้
บริษัท เป็ น องค์กรที่ ยึดมั่นในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม ต้อง
ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ัดการ หรือเลขานุการบริษัท ทราบทันที หรือแจ้งผ่าน
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายนี ้
8. กรรมการ และผูบ้ ริหารต้องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ ให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี ้
รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
เรื่องทีแ่ จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต
1. พบเห็นการกระทาที่ทจุ ริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทาที่ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทาให้สงสัย
ได้ว่าอาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้บริษทั เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ : sawai@ziga.co.th
กรรมการผูจ้ ดั การ : valarlak@ziga.co.th

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

กล่องรับเบาะแส (ตัง้ อยู่ที่หอ้ งประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1)
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
✓ บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ
✓ ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน
พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมา
จากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยานหรือการให้ขอ้ มูล
✓ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้
ร้องเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ ที่
กฎหมายกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1
เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง

2

3

ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษัท
และ คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหาร)
แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแส

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั
ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ี่ถกู กล่าวหาได้กระทาการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผถู้ กู
กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง
โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริตตามที่ได้ถกู กล่าวหา

4
หากผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทาการทุจริตจริง
การทุจริตนัน้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบที่บริษัทได้กาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริตนัน้ ผิด
กฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย

การสรุปและรายงานข้อร้องเรียน
ผลการดาเนินงานปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาทีผ่ ิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ
รายงานทางการเงินไม่ถกู ต้อง การทุจริตและคอร์รปั ชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดทาโดยผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผูส้ อบ
บั ญ ชี ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลระบบควบคุ ม ภายในทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จากการตรวจสอบงบการเงิ น ส าหรับ ปี สิ ้น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562
จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผูบ้ ริหาร
ได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดาเนินการให้ระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานของบริษั ท บรรลุวัต ถุป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้แ ละสอดคล้องกับ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย ระดับอานาจการบริหารและระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน
ระบบปฏิบัติ งานของกิ จกรรมต่ างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แ ก่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อ งกับ บุคคล
ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกล่าวนาไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอานาจ สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ น บุค คลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท เวลท์ตี ้
แอคเคาท์ติง้ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นายปิ ติ ชัชวาลโชคชัย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เวลท์ตี ้ แอคเคาท์ติง้ จากัด แล้วเห็นว่ามีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
ภายในมาเป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยผู้ป ฏิบัติ งานหลักได้เคยผ่ า นหลักสูต รประกาศนี ยบัต รผู้ต รวจสอบภายในของประเท ศไทย (CPA)
ของสมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย (สตท.) อีกทั้งยังไม่มีค วามเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ข้อแนะนาให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็ นกลาง
ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกย้ายผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่า นการคัดเลือกและได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ต รวจสอบภายในที่ ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) โดยการแต่ งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน โดยมี นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายพลรชฏ เปี ยถนอม และ
นางเอมอร โชติ ยะปุตตะ เป็ น กรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร โชติยะปุตตะ
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ได้มีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ ายจัดการและผูต้ รวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจานวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือ
อย่างอิสระในสาระสาคัญของการจัดทางบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจาปี โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงิน ของบริษั ท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญ ชี รายการปรับ ปรุ งบัญ ชีที่ มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสาคัญ และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบั คาชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายจัดการ และ
ผูต้ รวจสอบภายในจนเป็ นที่พอใจว่าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็ นประโยชน์กับผูถ้ ือหุน้ หรือผูใ้ ช้ขอ้ มูลในกา ร
ตัดสินใจลงทุน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ ผูส้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็ นการรายงานความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในตามกรอบแนวทางปฏิ บัติ ข อง The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่ อ ให้
มั่นใจว่าการดาเนินงานในทุกหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นได้ โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้พิจารณาในเรื่องการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถื อได้ของรายงานทางการ
เงิน รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้ จากผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบ
บัญชี
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี และสอบทานการปฏิบัติ งานตามแผนงานที่อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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4. การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี
2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมาของผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ความเป็ น
อิส ระในการปฏิ บัติ งาน คุณ ภาพ และมาตรฐานการทางาน อยู่ในเกณฑ์น่ า พอใจ และผู้ส อบบัญ ชีมีคุณ สมบัติ เป็ น ไปตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
เสนอแต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัทได้ดาเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้
ถือหุน้ โดยรวม รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กาหนด
7. สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามความรับ ผิ ด ชอบที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็ นอิสระ และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกัน
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีการทารายการกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี ้
1. ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
•

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของ ZIGA
โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 260 ล้านบาท

•

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค

เป็ นบริษัทของครอบครัวนายวุฒิศกั ดิ์ ทัสฐาน ซึ่งเป็ นคู่สมรสของคุณมณฑา ทัสฐาน
โดยคุณมณฑา ทัสฐาน เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ของ ZIGA

(“KLS”)
•

นายวุฒิศกั ดิ์ ทัสฐาน เป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของ KLS โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
20 ของทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท

•

KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก และธุรกิจจาหน่าย ติดตัง้ อุปกรณ์
ไฟฟ้า

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคล และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี ้
2.1 รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ลักษณะรายการ
ค่าเช่าที่ดิน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
2561
600,000

2562
600,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เช่า ที่ ดิน จากนายศุภกิจ งามจิต รเจริญ แปลงที่ ตั้งโรงงาน
เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ใ นการผลิต สิน ค้า ของบริษัท โดยในปี 2561 และ
2562 มีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ตามการประเมินราคาค่า
เช่าจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50
บาทต่อตารางวา ตามรายงานฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็ น
ค่าเช่าประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จึงได้มีการกาหนดอัตราคาเช่า
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ราคาประเมิ น ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด (“KLS”)
ลักษณะรายการ
- ค่าจ้างทาพลาสติกครอบ
ปลายท่อ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
2561
2,028,172

- เจ้าหนีก้ ารค้า
ยอดยกมา

265,959

2562

บริ ษั ท ได้จ้า ง KLS ให้ท าพลาสติ ก ครอบปลายท่ อ
1,921,878 สาหรับป้องกันเกลียวปลายท่อเสียหาย สาหรับราคาในการ
จ้างทาพลาสติกครอบปลายท่อมีการเปรียบเทียบราคาและ
เงื่อนไขการค้ากับผูผ้ ลิตแม่พิมพ์รายอื่นตามกระบวนการ
344,792 จัดซือ้ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2,056,409

เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

2,170,144

ชาระคืนระหว่างงวด

(2,091,311)

(2,290,337)

344,792

110,864

ยอดปลายงวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3. สรุปภาระคา้ ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จานวน 2 แห่ง รวมวงเงินทัง้ สิน้ มีจานวน 905 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ประเภทวงเงิน
1. วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกรุงไทย
2. วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย
3. วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย
รวม

จานวน (ล้านบาท)
240
360
305
905

หลักประกันวงเงิน
มี
มี
มี

วงเงินของธนาคารกรุงไทยคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 81777 และคา้ ประกันโดยกรรมการของบริษัท
ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ, นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนายธีรนาท งามจิตรเจริญ ในฐานะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ โดยเป็ น
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท จานวนรวม 240 ล้านบาท
สาหรับวงเงินของธนาคารกสิกรไทยคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449, 33450,
59509, 59513, 59805, 59806, 62276, 62279, 62280 และ62283 และคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัท คือ นายศุภ
กิจ งามจิตรเจริญ โฉนดเลขที่ 20005 เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันวงเงินกู้ แบ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวนรวม 600 ล้านบาท และวงเงินกู้
จานวนรวม 305 ล้านบาท
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4. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งการทารายการออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ทาพลาสติกครอบปลายท่อเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 2,028,172 บาท และ
1,921,878 บาทตามลาดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซือ้ ได้มีการ
เปรียบเทียบราคาตามที่กาหนดไว้ในการจัดซือ้ ตามปกติของบริษัท
• รายการเช่าทรัพย์สิน
บริษัทมีการเช่าที่ดิน จากคุณศุภกิจ งามจิต รเจริญ ซึ่งเป็ น กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความ
จาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุน
ซือ้ ที่ดินกับการเช่าที่ดินจากกรรมการ โดยบริษัทตัดสินใจทาสัญญาเช่าเนื่องจากมีตน้ ทุนที่ถูกกว่าการลงทุนซือ้ ที่ดิน ทาให้บริษัทไม่
จาเป็ นต้องหาแหล่งเงิน ทุน เพื่อใช้ซือ้ ที่ดินจากกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนุมตั ิการเข้าทารายการระหว่างกัน
เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นและผูบ้ ริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอัน
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ นสาคัญ ประกอบกับเป็ นพืน้ ที่ที่มีความได้ เปรียบด้านทาเลที่ตงั้ และสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างราบรื่น
•

5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่ างกันแล้ว ซึ่งได้ผ่านมติ ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิ
การทารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า วัตถุดิบ เป็ นต้น โดยการทารายการดังกล่าว
จะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทั่วไป หรือ
การทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคั บ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ การเปิ ดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•

รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือ
รายการเกี่ยวกับการซือ้ ขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็ นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ิให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลั กทรัพย์แ ละข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กยู้ ืมเงิน
เพื่อให้บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรือดาเนินงานแทนบริษัท
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกราย โดยบริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี ของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
6. แนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทารายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ
โดยสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเกิดขึน้ จากความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริษัท
และ (2) รายการว่าจ้าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ผลิตชิน้ งานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น
สาหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการทารายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
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ส่วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
•

•

•

รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวกุลธิดา
ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ได้แสดงความเห็น ดังนี ้
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี : ผูส้ อบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แสดงความเห็น ดังนี ้
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี : ผูส้ อบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยนายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แสดงความเห็น ดังนี ้
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี : ผูส้ อบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธ.ค. 60
พันบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 61
พันบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
พันบาท ร้อยละ

117,696
105,455
428,309
13,795
665,255

258,221
88,902
227,432
2,939
577,494

22.29
7.67
19.63
0.25
49.84

200,842 15.67 516,309 43.19 570,786
5,479
0.43
5,525
0.46
4,210
5,872
0.46
5,218
0.44
2,582
43,341
3.38
3,034
0.26
3,558
255,534 19.93 530,086 44.35 581,136
1,281,983 100.00 1,195,341 100.00 1,158,630

49.26
0.36
0.22
0.31
50.16
100.00

393,947
42,502
81,528
501,757
6,715
1,026,449

30.73
3.32
6.36
39.14
0.52
80.07

9.85
8.82
35.83
1.15
55.65

217,771
209,886
18,926
13,071
1,291
460,945

16.99
16.37
1.48
1.02
0.10
35.96

253,009
138,764
13,805
5,897
1,972
4,288
417,735

21.17
11.61
1.15
0.49
0.16
0.36
34.94

99,049
38,335
62,031
1,841
1,155
3,661
206,072

8.55
3.31
5.35
0.16
0.10
0.32
17.79

24,336
10,480
3,701
272
38,789
499,734

1.90
0.82
0.29
0.02
3.03
38.98

10,512
4,583
4,604
693
20,392
438,127

0.88
0.38
0.39
0.06
1.71
36.65

194,423
2,734
2,546
46
199,749
405,821

16.78
0.24
0.22
0.00
17.24
35.03
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 60
พันบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 61
พันบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
พันบาท ร้อยละ

260,000
260,000
415,236
(1,058)

260,000
260,000
415,236
(1,058)

260,000
260,000
415,236
(1,058)

20.28
32.39
(0.08)

21.75
34.74
(0.09)

22.44
35.84
(0.09)

21,104
1.65
23,794
1.99
26,000
2.24
86,967
6.78
59,242
4.96
52,631
4.54
782,249 61.02 757,214 63.35 752,809 64.97
1,281,983 100.00 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ปี 2560
พันบาท
ร้อยละ
882,235
(679,621)
202,614
27,715
(15,889)
(44,953)
(11,374)
158,113
(26,437)
131,676
131,676

96.95
(74.69)
22.97
3.05
(1.75)
(4.94)
(1.25)
17.38
(2.91)
14.47
14.47

ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ
841,144
(747,848)
93,296
29,874
(20,074)
(43,963)
(7,923)
51,210
(8,646)
42,564
42,564

96.57
(85.86)
11.09
3.43
(2.30)
(5.05)
(0.91)
5.88
(0.99)
4.89
4.89

ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ
760,166
(684,794)
75,372
35,135
(19,609)
(36,103)
(12,226)
42,569
(7,309)
35,260
1,935
37,195

95.58
(86.11)
9.92
4.42
(2.47)
(4.54)
(1.54)
5.35
(0.92)
4.43
0.24
4.68

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
0.28
0.08
0.07
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (พันหุน้ )
470,466
520,000
520,000
(ปรับมูลค่าต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทเพื่อการเปรียบเทียบ)
หมายเหตุ : การคานวณร้อยละของทุกรายการเทียบกับรายได้รวม (รายได้จากการขายสินค้าบวกกับรายได้อื่น) ยกเว้น รายการกาไรขัน้ ต้น
เทียบกับรายได้จากการขายสินค้า
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งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสัน้
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
รับรูก้ าไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย

ปี 2560
พันบาท

ปี 2561
พันบาท

ปี 2562
พันบาท

158,113

51,210

42,569

38,611
1,193
(249)
(262)
(1,060)
(402)
(1,405)
(126)
(679)
11,374
205,108

23,284
1,473
(55)
338
(1,864)
(188)
(120)
(815)
7,923
81,186

14,264
1,571
844
1,633
(1,495)
(120)
(419)
12,226
71,073

(8,796)
(284,932)
(2,814)
(40,217)
197,033
(74)
940
66,248

(23,727)
69,582
(7,080)
40,307
(71,873)
2,997
542
902
92,836

16,553
199,370
10,856
(524)
(105,045)
(627)
(526)
362
191,492

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ รับ
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดาเนินงาน

(11,262)
679
(75,875)
(20,210)

(7,923)
815
(6,020)
79,708

(12,226)
419
(5,974)
173,711

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายซือ้ อุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(132,000)
90,000
(27,021)
(1,716)
1,421
(69,316)

42,690
(335,419)
(1,851)
(294,580)

(63,411)
(256)
1,495
(62,172)

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

ปี 2560
พันบาท

ปี 2561
พันบาท

ปี 2562
พันบาท

68,766
(24,758)
(5,312)
40,000
415,236
(120,004)
373,928

38,249
(18,944)
(13,071)
(67,600)
(61,366)

(155,407)
259,446
(27,309)
(5,906)
(41,600)
29,224

284,402
109,540
5
393,947

(276,237)
393,947
(14)
117,696

140,763
117,696
(238)
258,221
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

2.23
1.12
(0.06)
12.25
29.40
6.13
58.69
101.39
3.55
84.54

1.59
0.53
0.18
9.54
37.74
6.36
56.56
118.76
3.03
91.27

2.80
1.68
0.56
8.17
44.08
5.55
64.88
111.31
3.23
105.72

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

22.97
19.21
3.05
(11.92)
14.47
23.99

11.09
6.79
3.43
134.80
4.89
5.53

9.92
6.89
4.42
317.02
4.43
4.67

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

13.80
82.43
0.95

3.44
18.36
0.70

3.00
9.11
0.68

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

0.64
1.55
(0.07)
104.50

0.58
7.97
0.18
97.73

0.54
12.61
1.25
57.52
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1 ภาพรวมการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีนัยสาคัญ
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA” และพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยนวัตกรรม ระบบร้านค้าสาเร็จรูป (I-RETAIL)
บริษัทมีความมุ่งมั่นและมีแผนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปั ญหา
ลูกค้า และสร้างความไว้วางใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปั ญหาลูกค้า (Better , Cheaper,
Faster) รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ บริษัท “ Value creation through innovation” นวัตกรรมสร้างคุณค่าที่ย่งั ยืน
บริษัทเริ่มต้นด้วยการเป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ ( Electrical conduit ) ภายใต้แบรนด์ “ไดว่า (“DAIWA”) ต่อมาได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยี ที่มีอยู่เดิม พัฒนาเป็ นสินค้าในกลุ่มของเหล็กโครงสร้างประเภท pre-zinc
ภายใต้แบรนด์ (“ZIGA”)บริษัทมีแผนงานในอนาคตดังนี ้
1. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิม
และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งพัฒนาองค์กรด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อุปทานลดต้นทุนบริหาร
3. มุ่งพัฒนา วิจยั พัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสาเร็จรูป I-RETAIL เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รองรับสังคมผูส้ งู วัย ลดการพึ่งพิง
แรงงาน
4. มุ่งพัฒนา รูปแบบธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ และช่องทางการขายใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
จุดเด่นในการแข่งขัน
1. ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม (Innovation) และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
(Value Creation)
2. สินค้าเหล็กนวัตกรรม (Innovative Product) โดยมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิม
3. ตราสินค้าที่เข้มแข็งและเป็ นที่รูจ้ กั (Strong Brands and Awareness) ทาให้ได้รบั การตอบรับที่ดี
4. การใช้ระบบสารสนเทศ Business Intelligent ในการจัดการโดยรวม ทาให้ผลิตและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Product and Process Innovation มีความรูค้ วามเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดทาให้สินค้าที่ออกตลาดประสบความสาเร็จ
6. Opportunity to grow บริษัทสามารถเติบโตได้ ด้วยการนาเสนอสินค้าที่มมี าตรฐานเป็ นที่ยอมรับภายใต้แบรนด์ ZIGA และ
DAIWA
การบริโภคเหล็กสาเร็จรูปของไทยในปี 2562 หดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 18.47 ล้านตัน ขณะที่การบริโภค
เหล็กที่แท้จริงหดตัวลงร้อยละ 4.7 การผลิตเหล็กในประเทศอยู่ที่ 7.63 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า อยู่ที่ 12.21
ล้า นตัน การส่งออกหดตัว ร้อยละ 21.1 เมื่อเที ยบกับ ปี ก่อนหน้า (ข้อมูล อ้า งอิง สถาบัน เหล็กและเหล็กกล้า แห่ งประเทศไทย) เนื่ องจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลง จากการอนุมตั ิเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ความถดถอยของเศรษฐกิจทาให้ภาคอุตสาหกรรมปรับลดการผลิต
ลง ราคาต้นทุนผันผวนทุกภูมิภาคและมีทิศทางปรับตัวลดลง ส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย ถึงแม้ว่าบริษัทฯสามารถรักษายอดขายได้ แต่ไม่
สามารถ ปรับราคาขายในอัตราที่สงู ขึน้ ได้มาก ประกอบกับต้นทุนของเหล็กดาทาสี ซึ่งเป็ นกลุ่มสินค้าที่เราทดแทน มีราคาต่ากว่ามาก ในขณะที่
เหล็ก Pre-zinc มีตน้ ทุนสูงกว่า ภายใต้ความผันผวนบริษัทฯปรับกลยุทธควบคุมปริมาณสต๊อกวัตถุดิบอย่างระมัดระวัง และมุ่งสร้างแบรนด์ให้
เป็ นที่ไว้วางใจสาหรับช่าง และพ่อบ้านสมัยใหม่ ที่เลือกซือ้ สินค้าคุณภาพ บริษัทฯได้สร้างช่องทางการจัดจาหน่าย On line เพิ่มขึน้ เพื่อสร้าง
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แบรนด์ ซิกา้ ให้ใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งในระหว่างปี ได้มีการทดลองออกสินค้าใหม่ ได้แก่ ลวดเชื่อมไฟฟ้าสาหรั บเหล็กกัลวาไนซ์ และสีทาเหล็ก
กัลวาไนซ์, Ziga Diy ราวตากผ้า เป็ นต้น เนื่องจากบริษัทฯยังคงต้องการหลีกเลี่ยงในการแข่งขันการตัดราคา (price war) นอกจากนีบ้ ริษัทฯได้
ขยายตลาดในกลุ่มสิน ค้า ท่ อร้อยสายไฟ และ ท่ อโครงสร้า ง เพื่อขายเข้า โครงการขนาดใหญ่ มากขึ น้ ภายใต้แ บรนด์ DAIWA ซึ่งได้รับ
มาตรฐานสากลและได้รบั ความไว้วางใจในโครงการที่สาคัญของประเทศไทย
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้
14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร
14.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีโครงสร้างรายได้รวม ดังนี ้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย - ZIGA
รายได้จากการขาย - DAIWA
รายได้จากการขายอื่น
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

787,188
95,047
882,235
27,715
909,950

86.51
10.45
96.95
3.05
100.00

747,988
90,085
3,071
841,144
29,874
871,018

85.88
10.34
0.35
96.57
3.43
100.00

650,969
109,197
760,166
35,135
795,301

ร้อยละ
81.85
13.73
95.58
4.42
100.00

รายได้ร วมของบริ ษัท ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 มี จ านวน 909.95 ล้า นบาท 871.02 ล้า นบาท และ 795.30 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยสินค้าในกลุ่ม ZIGA เป็ นกลุ่มสินค้าหลักที่บริษัทจาหน่ายในสัดส่วนประมาณร้อยละ 85-89 ของรายได้จากการขาย และ
รองลงมาเป็ นสินค้าในกลุ่ม DAIWA บริษัทมิได้ม่งุ เน้นการจาหน่ายมากนัก เนื่องจากต้องการใช้กาลังการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตสินค้ากลุ่ม
ZIGA ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสินค้า DAIWA มีสดั ส่วนเพียงประมาณร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท
14.2.1.1 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย - ZIGA
รายได้จากการขาย - DAIWA
รายได้จากการขายอื่น
รายได้จากการขายรวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

787,188
95,047
882,235

89.23
10.77
100.00

747,988
90,085
3,071
841,144

88.93
10.71
0.36
100.00

650,969
109,197
760,166

ร้อยละ
85.64
14.36
100.00

โดยรายได้ จ ากการขายแบ่ ง ออกเป็ นรายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ZIGA, ผลิ ต ภั ณ ฑ์ DAIWA และรายได้ จ าก
การขายอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ ZIGA
เป็ นสิน ค้าประเภทเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ชุบ สังกะสี (Galvanized) ซึ่งบริษัท สามารถผลิตได้ทั้งในรู ปแบบท่อกลม
ท่อแบน ท่อเหลี่ยม และรูปตัวซี มีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีขนาดหน้าตัดหรือเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาแตกต่างกันไป
ปั จจุบนั บริษัทผลิตสินค้าในรูปแบบท่อกลมเป็ นหลัก โดยมีรายได้จากการขาย ZIGA ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 747.99 ล้านบาท และ
650.97 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 88.93 และร้อยละ 85.64 ของรายได้จากการขายรวม ตามลาดับ
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ ZIGA สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี ้ รวมถึงลูกค้าที่เป็ นร้านค้าปลีกที่เข้ามาซือ้ และรับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทเพื่อนาไปจาหน่าย
อีกต่อหนึ่ง และลูกค้าที่ซอื ้ สินค้าผ่านทางZIGA OUTLET
สาหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย ZIGA เท่ากับ 650.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 85.64 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยรายได้จากการขาย ZIGA ลดลงจานวน 97.02 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราการเติบโตของยอดขายลดลงร้อยละ 12.97 เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้จากการขาย ZIGA ในปี 2561 ทัง้ นี ้ รายได้จากการขาย ZIGA ส่วนใหญ่ลดลงในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)

รายได้จากการขาย ZIGA
รายได้จากการขาย - ZIGA
ผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)
รายย่อย (ขายปลีก)
รวม ZIGA

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

778,133
9,055
787,188

98.85
1.15
100.00

674,052
73,937
747,989

90.12
9.88
100.00

530,675
120,294
650,969

ร้อยละ
81.52
18.48
100.00

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ DAIWA
เป็ นสินค้าประเภทท่อเหล็กร้อยสายไฟ ซึ่งบริษัทผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีรูปแบบเป็ นท่อกลม ขนาดความยาว 3
เมตร และมีขนาดหน้าตัดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาแตกต่างกันไป โดยมีรายได้จากการขาย DAIWA ในปี 2560 และปี 2561
เท่ากับ 95.05 ล้านบาท และ 90.08 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.77 และร้อยละ 10.71 ของรายได้จากการขายรวม
ตามลาดับ
สาเหตุที่รายได้จากการขาย DAIWA มีสดั ส่วนน้อยกว่ารายได้จากการขาย ZIGA เนื่องจาก บริษัทวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
พบว่าปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ ZIGA มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่มลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ DAIWA ประกอบกับ กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ ZIGA มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ มลูกค้า Distributor ที่มีฐานะทาง
การเงินที่ม่นั คง ดังนัน้ บริษัทจึงจัดสรรกาลังการผลิตโดยมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ ZIGA เพื่อจาหน่ายมากกว่าผลิตภัณฑ์ DAIWA เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิด efficiency สูงสุด โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกจากระบบ ERP (ซึ่งบริษัทใช้
ซอฟท์แวร์ Microsoft Dynamics AX และ POWER BI) แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ DAIWA จะสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ ZIGA ก็ตาม
กลุ่ ม ลู ก ค้า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ DAIWA สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้แ ทนการค้า (ขายส่ ง ) ประกอบด้ว ยกลุ่ ม
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและ Distributor ที่กระจายสินค้าให้กลุ่มผูร้ บั เหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี ้ รวมถึงลูกค้า
ที่เป็ นร้านค้าปลีกขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
สาหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย DAIWA เท่ากับ 109.20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.36 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยรายได้จากการขาย DAIWA เพิ่มขึน้ จานวน 19.11 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึน้ ของยอดขายร้อยละ 21.22 เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้จากการขาย DAIWA ในปี 2561 ทัง้ นี ้ รายได้จากการขาย DAIWA เพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) และลดลงในกลุ่มลูกค้าราย
ย่อย (ขายปลีก) เนื่องจากบริษัทมีการทาการตลาดเพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) โดยสินค้ากลุ่ม DAIWA นั้นเป็ นสินค้าที่ได้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้าอยู่แล้ว
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รายได้จากการขาย DAIWA

ปี 2560
พันบาท

รายได้จากการขาย – DAIWA
ผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)
รายย่อย (ขายปลีก)
รวม DAIWA

ปี 2561

ร้อยละ

94,050
997
95,047

98.95
1.05
100.00

พันบาท
86,137
3,948
90,085

ปี 2562

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

95.62
4.38
100.00

106,738
2,459
109,197

97.75
2.25
100.00

(3) รายได้จากการขายอื่น
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าก่อสร้างสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ (I-RETAIL) จานวน 3.07 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 0.36 ของรายได้จากการขายรวม
14.2.1.2 รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษซาก, กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์, กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าขนส่งและดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น โดยบริษัทมีรายได้อื่นใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 27.72 ล้านบาท และ 29.87
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.05 และร้อยละ 3.43 ของรายได้รวม ตามลาดับ ในปี 2560 และปี 2561 ส่วนประกอบหลัก
ของรายได้อื่น ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี ้ เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผูบ้ ริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจาเพื่ อให้
สามารถตอบสนองได้ทัน ท่ ว งทีห ากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว นอกจากนี ้ บริษัท มีการท าสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร
สาหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 35.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.42 ของรายได้รวม โดยรายได้อื่นเพิ่มขึน้
จานวน 5.26 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 17.61 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้อื่นในปี 2561 โดยส่วนประกอบหลักเป็ นกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62.37 ของรายได้อื่น

รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษซาก
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
14.2.2

ปี 2560

ปี 2561

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
15,611 56.33 9,672 32.38
1,404
5.07
9,322 33.64 18,990 63.57
402
1.45
188
0.63
976
3.52 1,024
3.42
27,715 100.00 29,874 100.00

ปี 2562
พันบาท
10,551
1,495
21,913
1,176
35,135

ร้อยละ
30.03
4.26
62.37
3.35
100.00

ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น

14.2.2.1 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 679.62 ล้านบาท และ 747.85 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 74.69
และร้อยละ 85.86 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
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สาหรับปี 2562 บริษัทมีตน้ ทุนขายเท่ากับ 684.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86.11 ของรายได้รวม ซึ่งต้นทุนขายลดลง
จานวน 63.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายในปี 2561 โดยองค์ประกอบที่สาคัญของต้นทุนขาย ได้แก่
ต้นทุนสินค้าที่ผลิต ซึ่งมีตน้ ทุนวัตถุดิบเป็ นรายการหลัก คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนสินค้าที่ผลิต
14.2.2.2 กาไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นของบริษัท ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 202.61 ล้านบาท และ 93.30 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 22.97 และร้อยละ 11.09 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
สาหรับปี 2562 บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 75.37 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 9.92 ของรายได้จากการขาย ซึ่ง
กาไรขัน้ ต้นลดลงเป็ นจานวน 17.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ19.21 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรขัน้ ต้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561
เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง จานวน 80.98 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลงของรายได้จากการขายร้อยละ 9.63 แต่หากเปรียบเทียบ
ในเชิงปริมาณการขาย จะเห็นได้ว่าบริษัทฯยังคงสามารถรักษาสัดส่วนการตลาดได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณการขายของปี 2562 เทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2561 ปริมาณการขายลดลงเพียงร้อยละ 0.9 โดยบริษัทยังไม่สามารถปรับเพิ่ม
ราคาขายได้มากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
14.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 60.84 ล้านบาท และ 64.04 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 6.69 และร้อยละ 7.35 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.25 ในปี
2560
ส าหรับ ปี 2562 ค่ า ใช้จ่า ยในการขายและบริห ารรวมเท่ ากับ 55.71 ล้า นบาท คิ ด เป็ น สัดส่วนร้อยละ 7.01 ของรายได้รวม ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลงเป็ นจานวน 8.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.00 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี ้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

ปี 2560
พันบาท
15,889
44,953
60,842

ร้อยละ
26.11
73.89
100.00

ปี 2561
พันบาท
20,074
43,963
64,037

ร้อยละ
31.35
68.65
100.00

ปี 2562
พันบาท
19,609
36,103
55,712

ร้อยละ
35.20
64.80
100.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 15.89 ล้านบาท และ 20.07 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.75 และร้อยละ 2.30 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.34
สาหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 19.61 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การขายลดลงเป็ นจานวน 0.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา ในการสร้างตราสินค้าให้เป็ นที่รูจ้ ัก ลดลงเป็ นจานวน 2.79 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 68.13 รองลงมาเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 1.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.27 จาก
การที่บริษัทเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อรองรับกับการขยายกาลังการผลิตจากการสร้างโรงงานใหม่
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 44.95 ล้านบาท และ 43.96 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัด ส่ว นเท่ากับร้อยละ 4.94 และร้อยละ 5.05 ของรายได้รวม ตามล าดับ ซึ่งไม่มีค่ า ใช้จ่า ยในการบริหารใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งเป็ น
สาระสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560
สาหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 36.10 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.54 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงเป็ นจานวน 7.86 ล้า นบาท หรือลดลงร้อยละ 17.88 เมื่อเปรียบเที ยบกับ ช่วงระยะเวลาเดี ยวกันของปี 2561 โดยส่ว นใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ลดลงเป็ นจานวนเงิน 5.08 ล้านบาท รองลงมาเป็ นค่าสอบบัญชีและที่ปรึกษาทาง
กฎหมายลดลงเป็ นจานวนเงิน 1.3 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลงเป็ นจานวนเงิน 1.1 ล้านบาท
14.2.4 กาไรสุทธิ, อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้
บริษัทมีกาไรสุทธิใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 131.68 ล้านบาท และ 42.56 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ
14.47 และร้อยละ 4.89 ตามลาดับ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2561 บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 5.53
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 23.99
สาหรับปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 37.20 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.68 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงเป็ นจานวน
7.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.16 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยสาเหตุที่กาไรสุทธิลดลงมาจากกาไร
ขั้น ต้น ที่ ล ดลง จากสาเหตุที่ ก ล่ า วไว้ใ นหัว ข้อ ที่ 14.2.2.2 และในส่ ว นของอัต ราผลตอบแทนของผู้ถื อ หุ้น ส าหรับ ปี 2562 บริ ษั ท มี อัต รา
ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.67 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ
5.53
14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 1,281.98 ล้านบาท และ 1,195.34 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์
ลดลงเป็ นจานวน 86.64 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 6.76 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รองลงมาคือสินค้าคงเหลือ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนใน ปี 2560 และ ปี 2561 ร้อยละ
80.07 และร้อยละ 55.65 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนใน ปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 19.93 และ
ร้อยละ 44.35 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สาหรับสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,158.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.07 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2561
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.84 ของสินทรัพย์รวม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2561 สินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลง จานวน 87.76 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 13.19 จากการลดลงของ สินค้าคงเหลือเป็ นจานวน 200.88 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ น
ร้อยละ 46.90
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.16 ของสินทรัพย์รวม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2561 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 51.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.63 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนสุทธิ
570.79 ล้านบาท จากการซือ้ ทรัพย์สินเพิ่ม/รับโอนจานวน 65.00 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ จากค่าเสื่อมราคาจานวน 10.52 ล้านบาท บริษทั มี
รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.26 ของสินทรัพย์รวม
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โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ มีดงั นี ้

31 ธ.ค. 60

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

393,947
42,502
81,528
501,757
6,715
1,026,449

30.73
3.32
6.36
39.14
0.52
80.07

117,696
105,455
428,309
13,795
665,255

9.85
8.82
35.83
1.15
55.65

258,221
88,902
227,432
2,939
577,494

22.29
7.67
19.63
0.25
49.84

200,842 15.67 516,309 43.19 570,786 49.26
5,479
0.43
5,525
0.46
4,210
0.36
5,872
0.46
5,218
0.44
2,582
0.22
43,341
3.38
3,034
0.26
3,558
0.31
255,534 19.93 530,086 44.35 581,136 50.16
1,281,983 100.00 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 88.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.67 ของ
สินทรัพย์รวม โดยลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นลดลงร้อยละ 15.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

31 ธ.ค. 60
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้า
บุคคลภายนอก
เช็ครับล่วงหน้า
รวมลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอ้ ื่น
รวมลูกหนีอ้ ื่น
รวม

ร้อยละ

31 ธ.ค. 61
พันบาท

31 ธ.ค. 62

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

56,708
17,233
73,941

69.56
21.14
90.69

67,196
35,230
102,426

63.72
33.41
97.13

49,819
33,906
83,725

56.04
38.14
94.18

2,869
4,718
7,587
81,528

3.52
5.79
9.31
100.00

2,940
89
3,029
105,455

2.79
0.08
2.87
100.00

4,820
357
5,177
88,902

5.42
0.40
5.82
100.00

ลูกหนีก้ ารค้าของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 102.43 ล้านบาท และ 83.73 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า 9.54 เท่า และ 8.17 เท่า ตามลาดับ ซึ่งลูกหนีก้ ารค้าลดลงร้อยละ 18.26 จากปี 2561 และเพิ่มขึน้ ร้อยละ 38.52 จากปี
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2560 ตามลาดับ ส่งผลให้บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ยใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 37.74 วัน และ 44.08 วัน ตามลาดับ เนื่องจาก
บริษัทมีการพิจารณาการให้เครดิตเทอมยาวขึน้ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารจัดการลูกหนีก้ ารค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านการเจรจาเงื่อนไขการค้าที่เข้มงวด โดยการแบ่งชัน้ อายุของลูกหนีก้ ารค้ามีดงั นี ้
ตารางแสดงลูกหนีก้ ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า

ลูกหนีก้ ารค้า

31 ธ.ค. 60
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ 3-6 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
เช็ครับล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
รวมเช็ครับล่วงหน้า
รวมลูกหนีก้ ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า

ร้อยละ

31 ธ.ค. 61
พันบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
พันบาท

ร้อยละ

45,693
10,965
0.50
56,708

80.58
19.34
0.08
100.00

54,551
12,147
498
67,196

81.18
18.08
0.74
100.00

39,673
9,995
151
49,819

79.63
20.06
0.30
100.00

17,233
17,233
73,941

100.00
100.00

28,814
6,416
35,230
102,426

81.79
18.21
100.00

26,538
7,368
33,906
83,725

78.27
21.73
100.00

ทัง้ นี ้ เช็ครับล่วงหน้า คือลูกหนีก้ ารค้าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน แต่บริษัทได้รบั เช็คชาระค่าสินค้าซึ่งลงวันที่จ่ายเงินตามกาหน ด
และบริษัทจะนาเช็คดังกล่าวไปขึน้ เงินเมื่อถึงวันครบกาหนดชาระตามที่ระบุหน้าเช็ค ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทสามารถขึน้ เงินตามเช็ครับล่ว งหน้า
ได้โดยตลอด และไม่เคยมีเหตุผิดนัดชาระหนีแ้ ต่อย่างใด
บริษัทกาหนดนโยบายการให้วงเงินและเงื่อนไขเครดิตลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาตามเกรดของ
ลูกค้า ซึ่งแบ่งประเภทเป็ น กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Account), กลุ่มลูกค้า (Account), กลุ่มลูกค้าหลัก (Key Account) และกลุ่มลูกค้าสาคัญ
(VIP) โดยเกณฑ์ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าครอบคลุมถึงการกาหนดเพดานของวงเงินสาหรับลูกค้าที่ได้เงื่อนไขเครดิตเทอม ในแต่ละประเภท นอกจากนี ้
บริษัทกาหนดนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งคานวณเป็ นร้อยละของยอดลูกหนีจ้ ากกลุ่มอายุลกู หนี ้ (Aging) ที่คา้ งชาระเกิน
ระยะเวลาการให้เครดิต โดยกลุ่มอายุลกู หนีท้ ี่คา้ งชาระเกินกว่า 180 วัน บริษัทจะตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 50 และกลุ่มอายุลกู หนีท้ ี่คา้ ง
ชาระเกินกว่า 365 วัน บริษัทจะตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทยังไม่มีลกู หนีท้ ี่คา้ งชาระถึงเกณฑ์ที่จะต้องตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 , ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 501.76 ล้านบาท 428.31 ล้านบาท และ 227.43 ล้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 39.14, ร้อยละ 35.83 และร้อยละ 19.63 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินค้าคงเหลือโดยส่วนใหญ่เป็ น
วัต ถุดิ บ และสินค้าสาเร็จรู ป โดยคิ ด เป็ น อัตราส่วนหมุน เวียนสินค้าคงเหลือ 6.13 เท่ า , 6.36 เท่ า และ 5.55 เท่ า ตามล าดับ โดยบริษัทมี
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยจานวน 58.69 วัน , 56.56 วัน และ 64.88 วัน ตามลาดับ
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31 ธ.ค. 60

สินค้าคงเหลือ

พันบาท
365,106
537
132,507
3,635
501,785
(28)
501,757

วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสนิ ้ เปลือง
สินค้าคงเหลือรวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

ร้อยละ
72.77
0.11
26.41
0.72
100.01
(0.01)
100.00

พันบาท
322,196
285
102,491
3,704
428,676
(367)
428,309

ร้อยละ พันบาท
75.23 80,415
0.07
285
23.93 144,320
0.86
3,623
100.09 228,643
(0.09) (1,211)
100.00 227,432

ร้อยละ
35.36
0.13
63.45
1.59
100.53
(0.53)
100.00

ทัง้ นี ้ บริษัทมีการกาหนดนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง มีรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่มอายุสินค้า (Aging)
0 ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
3 ปี ขึน้ ไป

อัตราการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน / ล้าสมัย
10 %
15 %
40 %

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 200.84 ล้านบาท และ 516.31 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.67 และร้อยละ 43.19 ของสินทรัพย์รวม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัท เท่ากับ 570.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
49.26 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี ้

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

72,560
85,883
163,389
10,910
19,723
5,580
358,045
(157,203)
200,842

20.27
23.99
45.63
3.05
5.50
1.56
100.00
(43.91)
56.09

274,462
85,883
165,074
12,318
19,723
139,336
696,796
(180,487)
516,309

39.39 274,462
12.33 218,598
23.69 189,985
1.77
13,519
2.83
15,983
20.00
49,249
100.00 761,796
(25.90) (191,010)
74.10 570,786

ร้อยละ
36.03
28.70
24.94
1.77
2.10
6.46
100.00
(25.07)
74.93
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จานวน 570.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 54.48
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากการการก่อสร้างโรงงานใหม่ และซือ้ เครื่องจักร จากการ
ซือ้ ทรัพย์สินเพิ่ม/รับโอนจานวน 65.00 ล้านบาท (โรงงานและเครื่องจักรระหว่างก่อสร้างเป็ น 67.54 ล้านบาท และอื่นๆ เป็ นจานวน 1.2 ล้าน
บาทและจาหน่ายยานพาหนะ 3.74 ล้านบาท) และเพิ่มขึน้ จากค่าเสื่อมราคาจานวน 10.52 ล้านบาท (จากการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการ
ใช้งานจานวน 14.26 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาสะสมจากการจาหน่ายยานพาหนะ 3.74 ล้านบาท)
14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของหนีส้ ิน ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมและหนีส้ ินทางการค้า
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนและกาไรสะสม

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

31 ธ.ค. 60
พันบาท
499,734
782,249
1,281,983

31 ธ.ค. 61

ร้อยละ
พันบาท
38.98 438,127
61.02 757,214
100.00 1,195,341

31 ธ.ค. 62

ร้อยละ
พันบาท
36.65 405,821
63.35 752,809
100.00 1,158,630

ร้อยละ
35.03
64.97
100.00

หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 499.73 ล้านบาท และ 438.13 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 38.98 และร้อยละ 36.65 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ โดยหนีส้ ินที่สาคัญของบริษัท ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญา
ทรัสต์รีซีทซึ่งเป็ นวงเงินเพื่อใช้สาหรับการซือ้ สินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ น
วงเงินหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
สาหรับปี 2562 หนีส้ ินรวมของบริษัทเท่ากับ 405.82 ล้านบาท ลดลงจานวน 32.31 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของหนีส้ ิน
ภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท และ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 153.96 ล้านบาท และ 100.43 ล้านบาท ตามลาดับ และมีการเพิ่มขึน้ ของ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 232.13 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ 782.25 ล้านบาท และ 757.21 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 61.02 และร้อยละ 63.35 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเท่ากับ 752.81 ล้านบาท ลดลงจานวน 4.40 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจากการจ่ายเงินปั นผลตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เป็ นจานวน 41.60
ล้านบาท และกาไรสุทธิของปี 2562 เพิ่มขึน้ 37.20 ล้านบาท สาหรับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2562 เท่ากับ 0.54 เท่า
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในแต่ละปี มีรายละเอียดดังนี ้
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจเป็ นหลักเพื่อใช้ในการดาเนินการลงทุนในธุรกิจและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยสามารถแบ่งวงเงินได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท, เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
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เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

31 ธ.ค. 60
พันบาท
217,771
43,261
23,551
284,583

ร้อยละ
76.52
15.20
8.28
100.00

31 ธ.ค. 61
พันบาท
253,009
24,317
10,480
287,806

ร้อยละ
87.91
8.45
3.64
100.00

31 ธ.ค. 62
พันบาท
99,049
256,454
4,575
360,078

ร้อยละ
27.51
71.22
1.27
100.00

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 284.58 ล้านบาท และ 287.81 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.20 และร้อยละ 24.08 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนีส้ ินภายใต้
สัญญาทรัสต์รีซีท เป็ นวงเงินเพื่อใช้สาหรับการซือ้ สินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมการ
บริษัทเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน ปั จจุบนั มีวงเงินจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง รวมจานวน 600 ล้านบาท รองลงมาเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นวงเงินหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยวงเงินดังกล่าวคา้ ประกัน โดย
การจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ปัจจุบนั มีวงเงินรวมจานวน 305 ล้านบาท
สาหรับปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิน้ เท่ากับ 360.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31.08 ของ
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึน้ จานวน 232.14 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 954.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการสร้างโรงงานและสั่งซือ้ เครื่องจักรเพิ่มขึน้ ในส่วนของหนีส้ ินภายใต้
สัญญาทรัสต์รีซีทลดลงจานวน 153.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
จานวน 5.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งเงินกูย้ ืมระยะยาวและหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินดังกล่าวมี
แนวโน้มลดลงจากการทยอยชาระหนีต้ ามกาหนด
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีก้ ารค้าจากการซือ้ อุปกรณ์และวัสดุสนิ ้ เปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนเจ้าหนี ้
อื่นของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

31 ธ.ค. 60
พันบาท ร้อยละ
204,982 97.66
4,904
2.34
209,886 100.00

31 ธ.ค. 61
พันบาท
134,718
4,046
138,764

ร้อยละ
97.08
2.92
100.00

31 ธ.ค. 62
พันบาท
36,093
2,242
38,335

ร้อยละ
94.15
5.85
100.00

เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัทเท่ากับ 36.01 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 98.63 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 73.21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้าต่างประเทศ
เจ้าหนีอ้ ื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.55 ของหนีส้ ิน
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 757.21 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 63.35 ของหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วจานวน 260 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 83.04 ล้านบาท แบ่งเป็ น
กาไรสะสมสารองตามกฎหมายจานวน 23.80 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 59.24 ล้านบาท
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 752.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 64.97 ของหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วจานวน 260 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 78.63 ล้านบาท แบ่งเป็ น
กาไรสะสมสารองตามกฎหมายจานวน 26.00 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 52.63 ล้านบาท
ส่วนเกินทุน
บริษัทมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จานวน 1.06 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทได้เข้าทาการซือ้
สินทรัพย์และรับโอนหนีส้ ินของบริษัท ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชั่น จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทโดยมี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน ทัง้ นี ้ ส่วนเกินทุนดังกล่าวมีมลู ค่าติดลบ เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันเป็ นจานวนเงินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ได้รบั มา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจ่ายเป็ นเงิน
สดเท่ากับ 3.52 ล้านบาท ขณะที่มลู ค่าตามบัญชีของทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ได้รบั มาเท่ากับ 2.46 ล้านบาท
กาไรสะสม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกาไรสะสมเท่ากับ 83.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.95 ของหนีส้ ินและส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีกาไรสะสมสารองตามกฎหมายเท่ากับ 23.79 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 59.24 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 จานวน 67.60
ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 520 ล้านหุน้ โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 12 มีนาคม
2561
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกาไรสะสมเท่ากับ 78.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.79 ของหนีส้ ินและส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีกาไรสะสมสารองตามกฎหมายเท่ากับ 26.00 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 52.63 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 จานวน 41.60
ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 520 ล้านหุน้ โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 12 มีนาคม
2562
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลัง
จากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี) โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.58 เท่า โดยอัตราส่วนลดลงจากปี 2560 เล็กน้อย เนื่องจาก
บริษัทมีหนีส้ ินรวมลดลงจากปี 2561 จากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น และจากการทยอยจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และจ่ายชาระค่างวดหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.54 เท่า โดยอัตราส่วนลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจาก
บริษัทมีหนีส้ ินรวมลดลงจากปี 2562 จากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
สาหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 104.50 เท่า, 97.73 เท่า และ 57.52 เท่า
ตามลาดับ
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

ปี 2560
0.64
1.55
(0.07)
104.50

ปี 2561
0.58
7.97
0.18
97.73

ปี 2562
0.54
12.61
1.25
57.52

กระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2562 เท่ากับ 173.71 ล้านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรม
ดาเนินงาน เนื่องจาก บริษัทมีกาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้และหลังรายการปรับปรุงจานวน 71.07 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาใน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากสินค้าคงเหลือที่จานวน 199.37 ล้านบาท
ในส่วนของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เท่ากับ 62.17 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วน
ใหญ่เกิดจากการซือ้ และติดตัง้ เครื่องจักรและอุปกรณ์จานวน 63.41 ล้านบาท
สาหรับกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัด หาเงินในปี 2562 เท่ากับ 29.22 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทได้รบั เงินกู้ระยะยาว
จานวน 259.45 ล้านบาท และชาระหนีจ้ ากหนีส้ ิยภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท จานวน 155.41 ล้านบาท และจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน จานวน 33.21 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 จานวน
41.60 ล้านบาท
จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิรวมเพิ่มขึน้ เท่ากับ 140.76 ล้านบาท
ตามลาดับ

สรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมกระแสเงินสดสุทธิ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

พันบาท
(20,210)
(69,316)
373,928
284,402

พันบาท
79,708
(294,580)
(61,366)
(276,237)

พันบาท
173,711
(62,172)
29,224
140,763

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส าหรับอัต ราส่ว นสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เท่ า กับ 2.80 เท่ า เพิ่มขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 140.53 ล้านบาท และ
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 44.08 วัน โดยการที่
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยนานขึน้ จากปี 2561 เท่ากับ 37.74 วัน เนื่องมาจากการขายสินค้าให้กบั ลูกค้าที่มีเครดิตเทอมที่ยาวนานขึน้ เพื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้าใหม่ ขณะที่บริษัทมีระยะเวลาการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 3.23 วัน โดยหากนาหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทมารวมคานวณอัตราการ
หมุนเวียนของเจ้าหนีพ้ บว่าบริษัทจะมีระยะเวลาการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 136.25 วัน ส่งผลทาให้บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ (27.30) วัน
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
ระยะเวลาชาระหนีร้ วมหนีส้ ิน T/R
วงจรเงินสดรวมหนีส้ ิน T/R (Cash Cycle)

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

ปี 2560
2.23
1.12
(0.06)
29.40
58.69
3.55
84.54
100.96
(12.87)

ปี 2561
1.59
0.53
0.18
37.74
56.56
3.03
91.27
195.07
(100.77)

ปี 2562
2.80
1.68
0.56
44.08
64.88
3.23
105.75
136.25
(27.30)

14.5 ภาระผูกพันด้านหนีส้ ิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันด้านหนีส้ ินดังนี ้
• ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกูย
้ ืมระยะยาว ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 62.03 ล้านบาท และส่วนที่ครบกาหนด
ชาระเกินกว่าหนึ่งปี จานวน 194.42 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทัง้ จานวนภายในปี 2567 ทัง้ นี ้ เงินกูย้ ืมระยะยาว คา้
ประกันโดยการจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และที่ดินของกรรมการบริษัท
• ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1.84 ล้านบาท และส่วนที่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่งปี จานวน 2.73 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทัง้ จานวนภายในปี 2565
• ภาระผูกพันตามสัญญาทรัสต์รีซีท จานวน 99.05 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนหมุนเวียนภายใน 180 วัน
• ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน จานวน 2.55 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุจานวน 2.19 ล้านบาท
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น จานวน 0.36 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระนอกงบดุล ดังนี ้
• บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน-กรณีกลุ่มบริษัทเป็ นผูเ้ ช่า ตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินที่ใ ช้ใน
การประกอบกิจการจากกรรมการบริษัท โดยมียอดรวมของจานวนเงินค่าเช่าขัน้ ต่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้
จานวนรวม 0.60 ล้านบาท
• ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ อนุมต
ั ิให้จ่ายเงินปั นผลส าหรับ
กาไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาหรับหุน้ สามัญจานวน 520 ล้านหุน้ เป็ นจานวน 20.28 ล้านบาท โดยการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิในครัง้ ถัดไปในเดือนเมษายน 2563
14.6 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ทจี่ ะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
อย่างไรก็ดี ปริมาณความต้องการเหล็กในปี 2563 จะขยายตัวเล็กน้อยโดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.7 คาดว่าปริมาณความความต้องการใช้
จะอยู่ที่ประมาณ 18.6-19 ล้านตัน (สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า) เป็ นผลมาจากสงครามทางการค้าที่คลายความตึงเครียด การเร่งลงทุน
โครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐและโครงการการก่อสร้างภาครัฐอื่น อื่น หลังจากพ.ร.บ งบประมาณแผ่นดินผ่านสภาเรียบร้อย และการลงทุน
ก่อสร้างของภาคเอกชนที่คาดว่าจะเติบโตขึน้ รวมทัง้ การออกกฏหมายควบคุมคุณภาพเหล็กจากการปรับมาตรฐาน มอก.50 และ safeguard
คาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกให้กบั บริษัทฯ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษั ทได้ส อบทานข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี ฉ บับ นีแ้ ล้ว ด้วยความระมัด ระวัง บริษัท ขอรับ รองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อมูล ทางการเงิน ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี ได้แ สดงข้อมูล อย่า งถูก ต้องครบถ้ว นใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริษัทอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มี การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมิ น ระบบการควบคุมภายใน ณ วัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2563 ต่ อผู้ส อบบัญ ชีแ ละกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายศุภกิจ งามจิตรเจริญกากั บไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการ

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

2.

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

กรรมการ

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ผู้รับมอบอานาจ
1.

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

60

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program
รุน่ 208/2015
- Ethical Leadership Program
(ELP) รุน่ 1/2017
- หลักสูตร (BSI) รุน่ 3/2017

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา

2558 - ปั จจุบนั

2560 - 2562

2559 - 2561

2560 - ปั จจุบนั

2555 - 2560

ตาแหน่ง

-

หน่วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานบริหารสายบัญชี
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป
การเงินและพัฒนาธุรกิจ

- กรรมการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. สยามเรลเวย์ ดีเวล
ลอปเม้นท์

- กรรมการผูจ้ ดั การ
- ประธานบริหารสายบัญชี
การเงินและพัฒนาธุรกิจ
- ประธานบริหารสายบัญชี
การเงินและพัฒนาธุรกิจ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป

ประเภทธุรกิจ

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
- ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และ ชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ
ลงทุนในบริษัทย่อย
- ประกอบกิจการโรงงานผลิต
ประกอบ จาหน่าย และซ่อม
บารุงหัวรถจักร หัวรถไฟ
- ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และ ชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ
ลงทุนในบริษัทย่อย
- ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และ ชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ
ลงทุนในบริษัทย่อย
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- - ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับ
ดูแล
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ

66
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- ปริญญาโท การจัดการ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ
- Director Accreditation
Program 78/2009
- Director Certification Program
118/2009
- Audit Committee Program
(ACP)
- Role of the Chairman Program
(RCP)
- Advance Audit Committee
Program (AACP 33/2019)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2558 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- - ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
- กรรมการตรวจสอบ
2559 – ปั จจุบนั
- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั

-

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

บจก.ไทยออร์แกนิค
วิสาหกิจเพื่อสังคม
บจก.เอ็มดิก อินเตอร์เทรด
บจก.สร้างคนเก่ง
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป
- ส่งออก
- พัฒนาการฝึ กอบรม
- ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

บจก.เอ็มดิก โฮลดิง้

- ให้บริการที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาปั ญหาทางธุรกิจ
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
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- ปริญญาโท หลักสูตรผูบ้ ริหาร
(Mini MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย
เกริก
- Director Accreditation
Program 126/2016
- Company Secretary Program

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา

2558 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั
2555 – 2562

ตาแหน่ง

-

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร สายงาน
บัญชีและการเงิน
- เลขานุการบริษัท
- ผูอ้ านวยการสานัก
ตรวจสอบภายใน

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
- กรรมการ

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zincและ
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

บจก.ไทยออร์แกนิค
วิสาหกิจเพื่อสังคม

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

บจก. รีเทล บิซิเนส โซลูช่นั ส์
บจก. เอส.พี.ซี.พรีเชียส

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
- ผลิตและออกแบบชัน้ วางของทุก
ชนิด
- การผลิตโลหะมีค่า

เมททอล

(IOD) 69/2016
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
- กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสยาม
- Director Accreditation
Program 2014
- Director Certification Program
รุน่ 198/2014
- MDICP รุน่ 15
- Risk Management Program
for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ ที่ 17
- Executive Development
Program (EDP) 2017
- Ultra Wealth รุน่ ที่ 4

30.32

น้องชายคุณวราลักษณ์

2541 – ปั จจุบนั

งามจิตรเจริญ และเป็ นพี่ชาย
คุณมณฑา ทัสฐาน,
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และ
คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ

2559 – ปั จจุบนั
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการจัดซือ้ จัดหา
และจัดซือ้ ต่างประเทศ
- กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
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- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(เกียรตินิยม)
- Director Accreditation
Program 2014
- Director Certification Program
รุน่ 198/2014
- อบรมหลักสูตร Financial
Statements for Directors
(FSD) รุน่ ที่ 31-2016
- อบรมหลักสูตร Board
Reporting Program (BRP)
รุน่ ที่ 22/2017
- Executive Development
Program (EDP) Class of Year
2017
- Risk Management Program
for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ ที่ 17

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
2.01

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ,
คุณมณฑา ทัสฐาน ,
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และ
คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2541 – ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการจัดซือ้
จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ

หน่วยงาน/บริษัท

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

ประเภทธุรกิจ

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

6. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาและ
ควบคุมระบบธุรกิจ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน

อายุ
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คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science in Service
Management and Design
Warwick University(United
Kingdom)
- Master of Engineer in
Engineering Management
Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี Computer
Science
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- Director Certification
Program รุน่ 209/2015
- MDICP รุน่ 15
- Executive Development

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
2.99

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

น้องชายคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ ,
คุณมณฑา ทัสฐาน ,
และคุณเมทินี งามจิตรเจริญ

2558 – ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง นวัตกรรม และกากับ
ดูแล
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
และควบคุมระบบธุรกิจ

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

น้องสาวคุณวราลักษณ์
งามจิตรเจริญ และ
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ
และเป็ นพี่สาวคุณเมทินี

2555 – ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการฝ่ าย Demand

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

ประเภทธุรกิจ

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

Program (EDP) รุน่ ที่ 18

7. นางมณฑา ทัสฐาน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการฝ่ าย Demand

41

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
- Director Accreditation
Program รุน่ 126/2016

1.49

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

งามจิตรเจริญ
และคุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

8. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารและ

อายุ

39

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
2.99

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

น้องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ช่วงเวลา

2547 – ปั จจุบนั

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ ,
คุณมณฑา ทัสฐาน และเป็ นพี่สาว

38

- ปริญญาตรี โฆษณาและ

ไม่มี

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

Supply

รามคาแหง

ลูกพี่ลกู น้องของคุณ
ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ,
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ,

ตาแหน่ง

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร

หน่วยงาน/บริษัท

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

ประเภทธุรกิจ

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

9. นางสาวชลธร งามจิตรเจริญ
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการจัดการ

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

2546 – ปั จจุบนั

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการ

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

จัดการ Supply

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

คุณมณฑา ทัสฐาน ,
คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และ
คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ

10. นางสาวฐิ ตพิ ร เขียวยวง
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

40

- ปริญญาตรี การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ไม่มี

ไม่มี

2560 – ปั จจุบนั

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

2547- 2560

- ผูจ้ ดั การ

บจก. สานักงาน ทีเอเอส

วิทยาเขต บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zincและ
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
- ทาบัญชีและตรวจสอบบัญชี
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

11. นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
- เลขานุการบริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ

44

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี
บริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
- Company Secretary Program
68/2016
- CPIAT (ผูต้ รวจสอบภายในมือ
อาชีพ) สมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายใน IA
- HCME การบริหารทุนมนุษย์
- MDICP 15 โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารต้นทุน
- ISO 9001: 2015 Requirements

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา

2553 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

- เลขานุการบริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงาน/บริษัท

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น

ประเภทธุรกิจ

- ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc
และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา
89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าทีอ่ ื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี ้
4.1 ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4.2 ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ อื หุน้
4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชนให้ถกู ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
4.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัท
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
นายพลรชฏ เปี ยถนอม
นางเอมอร โชติยะปุตตะ
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาวชลธร งามจิตรเจริญ
นางสาวฐิติพร เขียวยวง

บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น
C , AC , II
AC , II
AC , II
CEO , I , III
MD , I , III
M , I , III
M , I , III
M , III
M
CFO

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผูจ้ ดั การ
M = ผูบ้ ริหาร I = กรรมการ II = กรรมการอิสระ III = กรรมการบริหาร CFO = ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หัวข้อ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(Outsource)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา
วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร
ประสบการณ์การทางาน

การฝึ กอบรมทีเ่ กี่ยวข้อง

รายละเอียด
: บริษัท เวลท์ตี ้ แอคเคาท์ติง้ จากัด
ที่อยู่ 731/14 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 02-291 – 1841
อีเมล์ : piti.ccwcc@gmail.com
: นายปิ ติ ชัชวาลโชคชัย
: Master of Business Administrator, Thammasat University
: Bachelor’s degree in Accounting, Thammasat University
: ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 4614
: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ด้านตรวจสอบภายในและทีป่ รึกษาธุรกิจ
• ธุรกิจอาหารสัตว์
• ธุรกิจสิ่งพิมพ์
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจขายยารักษาโรค
ด้านสอบบัญชี
• อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
• ธุรกิจโรงแรม
• ธุรกิจก่อสร้าง
• โรงงานผลิตกล่องกระดาษ
• ธุรกิจขายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย (hardware, software)
: SAP, Singapore
: Finance Meeting, Netherlands, Malaysia, Philippines, Shanghai
: APAC IT meeting, Australia
: Order handlers meeting, Netherlands
: Audit training, Malaysia
: Merck compliance courses, Bangkok
: Practical and Methodology Audit Technique, Bangkok
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จํากัด (มหาชน)

สํ านักงานใหญ่ : 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-816-9315
โทรสาร : 02-816-9315 #444
Head Office : 999/9,10,11 Moo 9 Naiklongbangplakod, Phasamudjadee, Samudprakarn 10290
Tel. : 02-816-9315 Fax : 02-816-9315 #444
Website : www.ziga.co.th

