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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
เหล็กนับเป็นหนึ่งในโลหะที่มีความส าคัญซึ่งถูกน าไปใชใ้นสิ่งปลูกสรา้งต่างๆมากมาย เช่น อาคาร บา้นเรือน สะพาน เป็นตน้ 

นอกจากนีเ้หล็กยงัอยู่ในชีวิตประจ าวนัของเรา อาทิ เฟอรน์ิเจอร ์รัว้ เครื่องมือช่าง เป็นตน้ ดว้ยเห็นความส าคญัของเหล็กเช่นนี ้บมจ.ซิกา้ อิน
โนเวชั่น (“บริษัท” หรือ “ซิก้า”) จึงมีแนวคิดที่จะน าเหล็กมาเพ่ิมคุณค่าดว้ยนวตักรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษัทไดจ้ด
ทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้ เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2541 ภายใตช้ื่อ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ากัด โดยเริ่มจากการผลิตท่อโคง้รอ้ยสายไฟตาม
ความเชี่ยวชาญของผูบ้ริหารเพื่อทดแทนสินคา้น าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไดว่า อินดสัตรี จ ากัด และเริ่ม
ผลิตท่อโลหะรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zincภายใตช้ื่อสินคา้ “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษัทผลิตท่อเหล็กแลว้จา้งใหโ้รงชบุท าการชบุสงักะสีให้ 
ต่อมา บริษัทสั่งซือ้เหล็กชุบสงักะสีประเภท Pre-zinc ชนิดมว้น ( Hot dip galvanizing coil ) มาใชใ้นการผลิตท่อรอ้ยสายไฟแทน  ซึ่งเป็นวิธีที่
นอกจากจะมีประสิทธิภาพการป้องกนัสนิมที่ดีแลว้ยงัเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มดว้ย 

 บริษัทมองเห็นโอกาสในการใชเ้หล็กชบุสงักะสีดว้ยกระบวนการต่อเนื่องเพื่อใชท้ดแทนเหล็กที่ไม่ไดผ้่านการชุบในปี 2553 บริษัท
จึงไดก้่อตั้ง บริษัท ซิกา้ สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากัด เพื่อจ าหน่ายแผ่นเหล็กชุบสงักะสี เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ และได้
ขยายกลุ่มสินคา้ไปสู่การจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภทPre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ “ZIGA”  เพื่อใชใ้นงานโครงสรา้งทั่วไปที่ไม่ไดมี้การรบั
น ้าหนักมาก เช่น เต็นท์ นั่ งรา้น เฟอรน์ิเจอร ์เป็นต้น เหล็กโครงสรา้งโดยทั่วไปมักไม่ได้ใชเ้หล็กที่ชุบมาแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ โดยเหล็ก
โครงสรา้งเหล่านีจ้ะถกูน าไปชบุหรือทาสีก่อนน าไปใชง้าน ซึ่งต่างกบัสินคา้ของบริษัทที่น  าเหล็กชบุสงักะสชีนิดมว้นมาตดัแบ่งและขึน้รูปท าใหไ้ม่
ตอ้งเสียเวลาและค่าแรงในการทาสี นอกจากนีส้งักะสียังมีความหนาที่สม ่าเสมอ นอกจากการน าเสนอสินคา้ที่แตกต่างแลว้บริษัทยังมีการ
รกัษาคณุภาพอย่างต่อเนื่องจนไดร้บัอนญุาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ ์Thailand Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2555 

บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาสินคา้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประยุกตใ์ชโ้ครงสรา้งเหล็กของบริษัทมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินคา้ด้วย
นวตักรรมดว้ยการผลิตรา้นคา้ส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์ภายใตต้ราสินคา้ “I-RETAIL” ซึ่งเป็นรา้นคา้ที่ก่อสรา้งที่โรงงานแลว้น าไปประกอบที่หนา้
งานซึ่งมีขอ้ดีคือ สามารถควบคุมคณุภาพการผลิตไดแ้ละลดปัญหาขาดแรงงานฝีมือ ปัจจบุนับริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 260.00 ลา้นบาท 
 
1.2 วิสัยทัศน ์ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

วิสยัทศัน ์
“เพ่ิมมลูค่าธุรกิจดว้ยนวตักรรม” 
 
พนัธกิจ 
1. ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ สรา้งลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (niche market) ดว้ยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่

เหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่

อปุทาน ลดตน้ทนุบริหาร 
3. วิจยัพฒันาสินคา้ระบบการสรา้งรา้นคา้ส าเรจ็รูป I-retail เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินคา้และรองรบัสงัคมผูส้งูวยั ลดการพ่ึงพิงแรงงาน 

 
 
 
 

1



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                         

 
 

ค่านิยมองคก์ร 
   SMART   SPIRIT  ENERGETIC   SHARING 
มืออาชีพ  ใส่ใจ    ฉบัไว   แบ่งปัน 

 
Smart-Work Smart   การท างานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราตอ้งเขา้ใจและสามารถปรบัปรุงการท างานดว้ยความคิดที่
สรา้งสรรค ์เพื่อการท างานที่ดีกว่าเสมอ และรูจ้ักการประยุกต ์เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพฒันาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองคก์ร 
กบัโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 
Spirit-Never give up ทศันคติในการกา้วผ่านอุปสรรคต่างๆ ตอ้งอาศยัจิตวิญญาณของนักสู ้และทกุวิกฤตคือโอกาสที่เราตอ้งมีจิต
วิญญาณที่จะมองอย่างสรา้งสรรคเ์สมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรบัตวัไดเ้สมอดว้ยทศันคติที่ดี 
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราตอ้งวิ่งใหเ้รว็เพ่ือทนัโลก ดงันัน้ เราตอ้งเตรียมพรอ้มเสมอดว้ยพลงัที่พรอ้ม
จะเปลี่ยนแปลง 
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรูแ้ละช่วยเหลือซึ่งกันและกนั และท างานเป็นทีมเดียวกนั เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์
ขององคก์ร เหมือนพี่เหมือนนอ้ง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องคก์ร 
สงัคม และโลกที่เราก าลงัอยู่จะเติบโตไปพรอ้มกนัหากเรามีการแบ่งปัน 
 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 

• ปี 2541  : ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ากัด (“บริษัท”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท จ านวนหุน้
รวม 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตท่อโค้งและอุปกรณ ์
(elbow conduit and accessory) และเริ่มผลิตท่อรอ้ยสายไฟ 

• ปี 2545  : ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 770-2533 และมาตรฐาน ISO 9001:2000 

• ปี 2548  : บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไดวา่ อินดสัตรี จ ากดั (“บริษัท”หรือ”DAIWA”) 

• ปี 2549  : ไดร้บัมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) 

• ปี 2552 : ยา้ยโรงงานมาที่ 999/9 ซ.พรพฒันา ถ.ประชาอทุิศ  

• ปี 2553 : บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

  : ก่อตั้ง บริษัท ซิกา้ สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (“ZSC”) เพื่อจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้ง ประเภท Pre-
zinc โดยเริ่มตน้จากการจ าหน่ายเหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ ์(Hot-dipped Galvanized) และต่อมา
เร่ิมผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้ง 

• ปี 2554 : สรา้งโรงงานใหม่และเพ่ิมเครื่องจกัร 

• ปี 2555 : 
: 

บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 
ไดร้บัรางวลั Thailand Trust Mark 

• ปี 2557 : ZSC หยดุการประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสรา้งถกูจ าหน่ายโดย DAIWA 

• ปี 2558 : 
: 
 

บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120.00 ลา้นบาท 
เร่ิมการประกอบธุรกิจใหม่ คือ รา้นคา้ส าเร็จรูปแบบโมดลูารภ์ายใตต้ราสินคา้  I-Retail โดยไดร้บั
การสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย( Industrial Technology Assistance 
Program : ITAP) 
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  : บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 180.00 ลา้นบาท  

  : ส่งมอบรา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์แห่งแรกที่สถานบีริการน า้มนับางจาก 

• ปี 2559 : ไดร้บัมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

  : บริษัทด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก  “บริษัท ไดว่า อินดสัตรี จ ากดั” 
เป็น “ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)”  เพื่อน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

  : บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็น 212.00 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 424.00 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทัง้นี ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 64 ลา้นหุน้ บริษัทจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชน 

  : บริษัทลดทนุจดทะเบียนจาก 212.00 ลา้นบาท เป็น 180.00 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทประสงคจ์ะ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนจึงตอ้งลดทนุส่วนที่ยงัไม่ช าระก่อน 

  : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ลา้นบาท เป็น 260.00 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อ
จัดสรรใหผู้ถ้ือหุน้เดิม 80.00 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 40.00 ลา้นบาทส าหรบัใชใ้นการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมก าลงัการผลิต และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 80.00 ลา้นหุน้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน  

  : ผูถ้ือหุน้เดิม ช าระทนุจดทะเบียน 40.00 ลา้นบาท ท าใหท้นุช าระแลว้เป็นเงิน 220.00 ลา้นบาท 

  : ไดร้บัรางวลัดา้นการลดตน้ทุนโลจิสติกสด์ีเด่น กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่และ
สมาคมไทยโลจิสติกสแ์ละการผลิต 

• ปี 2560 
 
 
  
 

: 
 
: 
: 

บริษัทไดร้บัอนมุตัิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเริ่มซือ้ขายหลกัทรพัย ์
วนัแรก ในวนัที่ 17 สิงหาคม 2560 
ไดร้บัรางวลั Thailand Trust Mark  
ไดร้บัรางวลั องคก์รนวตักรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)  

• ปี 2561 
 
 
  
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

สรา้งโรงงานใหม่และเพ่ิมเครื่องจกัร 
ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 1228-2549 
ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 107-2533 
ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 276-2532 
ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 277-2532 
บริษัทมีการขยายสาขา Ziga Outlet เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มาก
ยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 เปิดสาขาไป 4 สาขา ไดแ้ก่ กระทิงลาย พนมสารคาม สตัหีบ อรญัประเทศ 

• ปี 2562 
 
 
  
 

: 
: 
 

เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของ ZIGA สีทาเหล็กกลัวาไนซ ์และ ลวดเช่ือมไฟฟ้าเหล็กกลัวาไนซ ์
เร่ิมเปิดใชโ้รงงานใหม่ 
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1.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

เดิมผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทมีการถือหุน้ในบริษัท ซิก้า สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท 
Pre-zinc ของบริษัท ดงันัน้บริษัท ซิกา้ สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากดั จึงเป็นบริษัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัเนื่องจากมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่รว่มกนั 

ภายหลงับริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งภายในองคก์ร  โดยบริษัทท าการจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc เองและบริษัท 
ซิกา้ สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไดห้ยดุการประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559  
 
 1.5 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่มิไดมี้การประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแยง้กับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ผูถ้ือหุ้นใหญ่ ซึ่งไดแ้ก่ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ จะประกอบธุรกิจทับซอ้นกันกับบริษั ท  
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ดงักล่าวจึงไดท้ าสญัญากบับริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท ซึ่งไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ท่อรอ้ยสายไฟ เหล็กโครงสรา้งและระบบก่อสรา้งรา้นคา้ส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์รวมถึงธุรกิจอ่ืนของบริษัทในอนาคต รวมทัง้จะไม่กระท าการ  
ใดๆ อนัเป็นการแข่งขันกบัธุรกิจของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนแบบไม่จ ากัดความรบัผิดใน
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการหรือรบัจา้งหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคมุในกิจการใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ่ื้น โดยหากผูถ้ือหุน้ใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต  
จะพิจารณาให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งสัญญานีมี้ผลผูกพันจนกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามนิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.17/2551 จะถือหุน้รวมกนัต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท 
และไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ

ประเภท Pre-zinc 
 เหล็ก (Steel) เป็นโลหะที่มีการใชง้านกันอย่างแพรห่ลาย เนื่องดว้ยเหล็กมีความแข็งแรงและราคาอยู่ในระดบัที่ไม่สูงเม่ือเทียบกับ
โลหะอ่ืนๆ ในการผลิตเหล็กตอ้งผ่านขั้นตอนหลายกระบวนการ ซึ่งมักแบ่งขั้นตอนหลักๆเป็น 3 กระบวนการคือ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น  
ขัน้กลางและขัน้ปลาย โดยสินคา้ของบริษัทอยู่ในประเภทอตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย ดงันี ้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเหล็กข้ันต้น:  
กระบวนการ:   เป็นการน าสินแรเ่หล็ก (iron ore) มาถลงุเพื่อแยกสิ่งเจือปนในแรเ่หล็กออกไป 
ผลิตภณัฑท์ี่ได:้   เหล็กถลงุ (Pig iron) หรือ เหล็กพรุน (Sponge iron) 
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย:   ไม่มีผูผ้ลิตในประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมเหล็กข้ันกลาง: 
กระบวนการ:  เป็นการน าเหล็กถลงุรวมถึงเศษเหล็กไปหลอมปรบัปรุงคณุสมบตัิและส่วนผสมทางเคมีใหเ้ป็น เหล็กกลา้ (Steel) 
แลว้น ามาหล่อใหเ้ป็นผลติภณัฑก์ึ่งส าเรจ็รูป 
ผลิตภณัฑท์ี่ได:้   เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และเหล็กแทง่แบน (Slab) 
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย:    มีประมาณ 16 ราย เช่น บมจ.มิลลค์อน สตลี บมจ.จี เจ สตีล เป็นตน้ 
 

อุตสาหกรรมเหล็กข้ันปลาย: 
กระบวนการ: เป็นการน าผลติภณัฑเ์หล็กกลา้กึ่งส าเรจ็รูปไปผา่นกระบวนการแปรรูป โดยมี 2 ขัน้ตอนหลกัๆ คือ 
ขัน้ปฐมภมิู 
กระบวนการ:  เป็นการลดหรือเปลี่ยนรูปทรง เหล็กแท่งเล็ก (Billet)  เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom)  และ 
เหล็กแท่งแบน (Slab) 
ผลิตภณัฑท์ี่ได:้   เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนดิมว้น เหล็กเสน้ เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ เป็นตน้ 
ขัน้ทตุิยภมิู 
กระบวนการ:  เป็นการผลิต แปรรูปและตกแต่งงานขัน้สดุทา้ย เพื่อท าใหเ้หลก็มีรูปทรงและคณุสมบตัิตามตอ้งการ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น
กระบวนการตา่งๆ เช่น การรีดเย็น การเช่ือม การชบุสงักะสี เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑท์ี่ได:้  เหล็กแผ่นรีดเย็นชบุสงักะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตวัซี เป็นตน้  
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย: มีมากกว่า 100 ราย เช่น บมจ.แปซิฟิกไพพ ์บมจ.เอเซีย เมทลั เป็นตน้ 
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เหล็กจะเป็นสนิมหากปล่อยใหส้มัผสักบัอากาศโดยไม่มีการป้องกนั การป้องกนัสนิมมีหลากหลายวิธี การเคลือบสงักะสีเพ่ือป้องกัน
การเป็นสนิมเป็นหนึ่งในวิธีที่ไดร้บัความนิยมเพราะสงักะสีที่เคลือบไวส้รา้งชัน้ฟิลม์เพ่ือปกป้องเหล็กจากบรรยากาศ จึงสามารถป้องกนัการเป็น
สนิมได้เป็นเวลานาน การเคลือบสังกะสีสามารถท าได้ทั้งก่อน(Pre-zinc)หรือหลังขึน้รูปชิน้งาน  บริษัทเลือกที่จะใชก้ารเคลือบสังกะสีบน
วัตถุดิบก่อนขึน้รูปชิ ้นงาน โดยการใช้เหล็กม้วนกัลวาไนซ์ ซึ่งผลิตจากเหล็กรีดรอ้นหรือเย็นที่ผ่านการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มรอ้น  
ดว้ยกระบวนการต่อเนื่อง (continuous hot dip galvanizing) ตามมาตรฐาน มอก.50-2548 วิธีนีเ้ป็นการเคลือบสงักะสีตัง้แต่ยงัเป็นมว้นเหล็ก
ท าใหส้ามารถควบคมุความหนาของสงักะสีใหมี้ความต่อเนื่อง ทั่วถึงและสม ่าเสมอ  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงขัน้ตอนการผลิตท่อเหล็กด า ท่อเหล็กด าชบุสงักะสี และท่อเหล็กประเภท Pre-zinc 

  หากเทียบกับการทาสีที่ผิวเหล็กเพ่ือป้องกันสนิม การเคลือบดว้ยสงักะสีแบบนีส้ามารถปกป้องพืน้ผิวเหล็กไดท้ั่วถึงกว่าและสามารถ
ป้องกันการผุกรอ่นไดย้าวนานกว่า ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา และการชุบสงักะสีท าในโรงงานท าใหส้ามารถควบคมุมลพิษได้
ดีกว่าการทาสีที่หนา้งานซึ่งสีส่วนเกินอาจลงไปในแหล่งน า้ ดงันัน้การเคลือบดว้ยสงักะสีจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนีอ้ายกุารใชง้านยงั
ยาวนานกว่าการป้องกนัสนิมดว้ยการทาสีอีกดว้ย 

 
บริษัทมีการน าเหล็กชบุเคลือบสงักะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินคา้หลกัๆ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดสินคา้แต่ละประเภท ดงันี ้

 
 กลุ่มที่ 1 ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ “ZIGA” 
 กลุ่มที่ 2 ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ “DAIWA” 
 
โดยโครงสรา้งรายไดข้องบริษัท แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ ์มีดงัต่อไปนี ้

 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. เหล็กโครงสรา้ง ZIGA 787.19 89.23 747.99 88.93 650.97 85.64 
2. ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ DAIWA 95.05 10.77 90.08 10.71 109.20 14.36 
3. รายไดจ้ากการขายอ่ืน1) - - 3.07 0.36 - - 
รวมรายได้จากการขาย 882.24 100.00 841.14 100.00 760.17 100.00 
หมายเหต:ุ1) รายไดจ้ากการขายอื่น เช่น รา้นคา้ส  าเร็จรูปแบบโมดลูาร ์เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

เหล็กแท่งแบน 

เหล็กรีดร้อน 

เหล็กรีดเย็น 

ขึน้รูปท่อ 

ชบุสงักะสี

ท่อเหล็กด า 

ขึน้รูปท่อ 

ท่อเหล็กด าชุบสังกะสี 

ท่อเหล็กประเภท Pre-Zinc 

ชบุสงักะสี
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1. ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสนิคา้ซิกา้ (ZIGA) 

เท่ากบั 787.19 ลา้นบาท, 747.99 ลา้นบาท และ 650.97 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 89.23, 88.93 และ 85.64  ของ
รายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั 

ปัจจบุนัเหล็กโครงสรา้งที่บริษัทจ าหน่ายเป็นท่อเหล็กโครงสรา้ง หรือ ท่อเหล็กอเนกประสงค ์(General Purpose Pipe) ส าหรบังาน
โครงสรา้งที่รบัน า้หนักไม่มาก ซึ่งในตลาดเรียกท่อประเภทนีว้่า “ท่อประปา” เนื่องจากสมยัก่อนมีการใชท้่อเหล็กด าซึ่งท าจากเหล็กแผ่นรีดรอ้น 
น ามาชบุสงักะสีเพื่อใชเ้ป็นท่อประปาเพราะสามารถป้องกนัการเป็นสนิมไดด้ี แต่ปัจจุบนัท่อประปามกัท าจากพลาสติก ท่อเหล็กด าชุบสงักะสี
จึงถูกน าไปใชใ้นงานอ่ืน เช่น เฟอรน์ิเจอร ์ราวบันได เต็นท์ เรือนเพาะช า คอกปศุสัตว ์เป็นต้น อย่างไรก็ดีท่อเหล็กด าชุบสังกะสีนีมิ้ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อใชก้ับงานเหล่านีโ้ดยตรง จึงมีขอ้จ ากัดหลายประการ เช่น เหล็กมีความหนาเกินความจ าเป็นของงานที่ใชจ้นยากต่อการดดังอ 
ผิวของเหล็กไม่ไดถู้กผลิตใหมี้ความเรียบสวย การเคลือบสงักะสีหนาเกินความจ าเป็น เป็นตน้ บริษัทจึงน าเสนอท่อเหล็กชุบสงักะสีส าหรบัใช้
งานโครงสรา้งทั่วไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อใหล้กูคา้สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะกับงานมากขึน้ 
ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถน าไปใชท้ าเฟอรน์ิเจอรห์รือผลิตภัณฑท์ี่มีการเห็นพืน้ผิว  ดังนั้นสินคา้ของบริษัทจึงนับไดว้่าเป็นสินคา้
ทดแทนท่อเหล็กด าชุบสงักะสีในการใชง้านประเภทโครงสรา้งทั่วไปที่มีความหนาไม่มาก เหล็กโครงสรา้งของบริษัทมิไดใ้ชก้ับงานโครงสรา้ง
อาคารขนาดใหญ่ที่ตอ้งรบัน า้หนกัมาก บริษัทนับเป็นผูผ้ลิตรายแรกๆที่ท  าการตลาดเหล็กโครงสรา้งประเภทนี ้ดงันัน้ชื่อ ซิกา้ ของบริษัทจึงเป็น
ที่รูจ้กัโดยทั่วไป 

นอกจากความแตกต่างของสินคา้แลว้ บริษัทยงัมีการควบคมุคุณภาพอย่างเขม้งวด บริษัทมีการวางระบบในการควบคุมคุณภาพ
เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทใช้ระบบการควบคุมการผลิตเหล็กโครงสรา้งเช่นเดียวกันกับการควบคุมกา รผลิตท่อรอ้ยสายไฟซึ่งได้รบัทั้ง
มาตรฐานมอก. และ UL 

บริษัทไดเ้ริ่มผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งในปี 2554 โดยเริ่มจากเหล็กโครงสรา้งแบบท่อกลม โดยสามารถผลิตไดข้นาดตัง้แต่
ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ½ นิว้จนถึงเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 5 นิว้ ต่อมาบริษัทมีการผลิตเหล็กโครงสรา้งแบบท่อเหลี่ยมและรูปตวัซี โดยเหล็กแบบท่อ
เหลี่ยมนิยมใชก้ับงานโครงหลังคาเหล็กหรือคานเหล็ก ส่วนเหล็กรูปตัวซีนิยมใชใ้นการท าแปหลงัคา อย่างไรก็ดีเหล็กทัง้ 2 ประเภทสามารถ
ประยกุตใ์ชง้านโครงสรา้งต่างๆไดอ้ย่างหลากหลาย ปัจจบุนัเหล็กโครงสรา้งทัง้ 2 แบบยงัมิไดผ้ลิตเพื่อจ าหน่าย 

เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทสามารถน าไปใชง้านไดห้ลากหลาย โดยบริษัทมีการผลิตหลายความหนา
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ซึ่งสามารถแบ่งลกัษณะการใชง้านตามแถบสีได ้ดงันี ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหล็ก Pre-zinc ภายใตต้ราสนิคา้ “ZIGA” ส าหรบังานโครงสรา้งที่ไม่รบัน า้หนกัหรือรบัน า้หนกัไม่มาก  
มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 

  
  

  

บาง ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรบังานที่มิตอ้งรบัน า้หนกั เช่น ราว
บนัได รัว้ เป็นตน้ 

 

ปานกลาง ½ - 4  นิว้ เหมาะกบังานที่มีการรบัน า้หนกัพอสมควร เช่น 
เต็นท ์นั่งรา้น เฟอรน์ิเจอรต์่างๆ เป็นตน้ 

  

  
  

หนา ½ - 5  นิว้ เหมาะกบังานโครงสรา้งที่ตอ้งการความแข็งแรง
เป็นพิเศษ หรือตอ้งทนทานต่อแรงดนั เช่น คอก
เลีย้งสตัว ์ท่อน า้ โรงเพาะช า เป็นตน้  

1 
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งานเฟอรนิ์เจอรเ์หล็ก 

  
 
 
 
 
 
  
งานโครงสร้าง เหล็กโครงสรา้งของบริษัทนิยมน าไปใชใ้นการสรา้งโครงสรา้งต่างๆ เช่น  โรงเพาะช า เต็นท ์คอกเลีย้งสตัว ์โครงสรา้งแผงรบั
แสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

                                                                      โรงเพาะช า                                                                      เต็นท ์

 
งานท่ัวไป นอกจากงานเฟอรน์ิเจอรแ์ละงานโครงสรา้งแลว้ เหล็กโครงสรา้งของบริษัทสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอี้กมากมาย เช่น รัว้ กรง  
ราวตากผา้ เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 

 

 

2. ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc เท่ากับ 95.05  

ลา้นบาท, 90.09 ลา้นบาท และ 109.20 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับรอ้ยละ 10.77, 10.71 และ 14.36 ของรายไดจ้ากการขาย
รวมตามล าดบั 
 บริษัทจ าหน่ายท่อเหล็กรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กรอ้ยสายไฟคือท่อที่มีไวส้  าหรบั
ปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็นตน้ นอกจากนีย้งัช่วยป้องกันอนัตรายจาก 
ไฟไหมเ้นื่องดว้ยหากเกิดการลดัวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความรอ้นจะถูกจ ากัดอยู่ภายในท่อ อีกทัง้การเดินสายไฟในท่อยงัท าใหก้าร
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเม่ือช ารุดสามารถท าไดอ้ย่างสะดวก ผลิตภณัฑท์่อเหล็กรอ้ยสายไฟของบริษัท มี 5 ประเภทหลกัคือ 
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ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟภายใตต้ราสินคา้ไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กรอ้ยสายไฟคือท่อที่มีไวส้  าหรบัปกป้องสายไฟ
ภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถกูกระแทกหรือการถกูสารเคมี เป็นตน้  ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร 

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 

  ท่อตรงชนิดบาง  ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรบังาน 
ภายในอาคาร 

 
ท่อตรงชนิดหนาปาน

กลาง 
½ - 4  นิว้ เหมาะส าหรบังาน 

ภายนอกอาคาร 
 

ท่อตรงชนิดหนา ½ - 6  นิว้ สามารถฝังดินหรือ 
พืน้คอนกรีตได ้

   ท่อโคง้ ½ - 4  นิว้ ส าหรบัการเดนิท่อเขา้มมุ  

  ขอ้ต่อ  ½ - 5  นิว้ ส าหรบัต่อท่อเขา้ดว้ยกนั 
ในกรณีที่เดินท่อเป็นระยะทาง

ยาวกว่าความยาวท่อ  

 
ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟมักใชต้ามอาคารต่างๆเนื่องจากการเดินสายไฟในอาคารต้องการความปลอดภัยสูง บริษัทจึงมีการรกัษา

คณุภาพในการผลิตเป็นอย่างดี ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟของบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก.770 - 2553 และมาตรฐาน UL ซึ่งมาตรฐาน UL 
เป็นมาตรฐานที่ไดร้บัความยอมรบัในระดบัสากลในการตรวจสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

 
3. รายได้จากการขายอ่ืน 

 นอกจากสินคา้หลกัทัง้ 2 ประเภทแลว้ บริษัทยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายรา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ดงันี ้ 
 

ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์
 
  เป็นนวตักรรมของบริษัทที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการท าธุรกิจของลูกคา้ บริษัทพบว่าการก่อสรา้งรา้นคา้ประสบ

ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการก่อสรา้งที่ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามก าหนดเวลาเนื่องดว้ยปัจจัยด้านแรงงานและสภาพแวดล้อม  เช่น  
ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกท าใหไ้ม่สามารถท าการก่อสรา้งได ้เป็นตน้ รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดูลารเ์ป็นการสรา้งรา้นคา้ในโรงงานโดยการแบ่ง
การสรา้งโครงสรา้งเป็นส่วนๆแลว้น าไปประกอบเป็นรา้นคา้ที่หนา้งาน รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูารน์ีส้ามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการ
สรา้งไดเ้นื่องดว้ยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได ้นอกจากนี ้
ยงัสามารถลดเวลาในการก่อสรา้งไดอี้กดว้ย โครงการนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP)และได้รบัความ
ร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจัยผูมี้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์ 

 

2 
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On Demand Customization 
(Design Flexibility)  

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

Produce at Factory 
(Quality Control & Budget Control) 

Logistics by Truck 
(Convenience) 

Modular System Complete 
Set of Retail Solution 

Manufactured from Factory 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 
2.2.1 กลยุทธก์ารตลาด 
 เนื่องด้วยเหล็กมีส่วนส าคัญในการสรา้งเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวัน อุตสาหกรรมเหล็กจึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีผูป้ระกอบการอยู่ในตลาดนีม้ากมาย เพ่ือใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี ้บริษัทมีการใช้
ประสบการณท์ี่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพฒันาและน าเสนอสินคา้และบริการที่เป็นนวตักรรม ภายใตก้ลยุทธ์
เหล่านี ้
 

การสร้างตราสินค้า 
เพ่ือสรา้งความแตกต่างระหว่างสินคา้ของบริษัทกบัสินคา้ของคู่แข่ง บริษัทจึงมีการสรา้งตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภคจดจ า โดยบริษัทมิได้

มุ่งเน้นการโฆษณาสินค้าแต่มุ่งเน้นที่การสรา้งสินค้าที่มีความแตกต่างและรกัษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสม ่าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลกัษณข์องสินคา้ไวอ้ย่างชัดเจนว่าเป็นสินคา้ทดแทนส าหรบัการใชง้านโครงสรา้งทั่วไปดว้ยสโลแกน “ท่อเหล็กซิกา้ ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ”  ส่วนท่อรอ้ยสายไฟย่ีหอ้ไดว่า บริษัทมุ่งเนน้ดา้นความปลอดภยัดว้ยสโลแกน ”สายไฟปลอดภยัเลือกใชไ้ดว่า”  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการสรา้งเว็บไซต์ คือ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท 
 อีกดว้ย 

 
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ 
บริษัทมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของสินคา้และบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้แต่การเลือก

วตัถุดิบจากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเม่ือผลิตเสรจ็ โดยสินคา้ของบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ดงันี ้

 
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสินค้า หน่วยงานทีรั่บรอง/ทดสอบ 

มอก.770 – 2533 ท่อเหล็กกลา้เคลือบสงักะสสี  าหรบัใชร้อ้ยสายไฟฟ้า  
(ท่อ DAIWA) 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

UL 797 Electrical Metallic tubing (ท่อ DAIWA) Underwriters Laboratories (UL) 
UL 1242 Intermediate Ferrous Metal Conduit – Steel (ท่อDAIWA) Underwriters Laboratories (UL) 
UL 6 Rigid Ferrous  Metal Conduit (ท่อDAIWA) Underwriters Laboratories (UL) 
มอก. 50 - 2548 เหล็กแผ่นรดีเย็นเคลือบสงักะสีโดยกรรมวิธีจุ่มรอ้น (วตัถดุิบของท่อ 

DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 276 - 2532 ท่อเหล็กกลา้ ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 277 - 2532 ท่อเหล็กกลา้อาบสงักะส ี ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 1228 - 2549 เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณขึน้รูปเย็น ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 107 - 2533 เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณกลวง ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

 
มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็นมาตรฐานขององค์กรอิสระที่จัดท ามาตรฐานและรบัรองความปลอดภัยของ

ผลิตภณัฑ ์มาตรฐานนีไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลจึงท าใหผ้ลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัรองไดร้บัการเช่ือถือทัง้ในและต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี
ผูผ้ลิตท่อเหล็กรอ้ยสายไฟเพียงไม่กี่รายที่ไดร้บัมาตรฐานนี ้ 
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 จาก AJA ซึ่งรบัรองระบบงาน “เหล็ก
โครงสรา้งรูปพรรณอาบสังกะสี, ท่อเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีส าหรบัใชร้อ้ยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มรอ้น  
(ทั้งแบบแผ่นและมว้น) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อใหมี้ระบบการท างานที่มีคุณภาพ อันจะท าใหส้ามารถรกัษาคุณภาพของสินคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง การใหค้วามส าคญักบัการควบคมุคณุภาพเช่นนี ้ท าใหล้กูคา้สามารถมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัสินคา้ที่มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 
 

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและพฒันาดั่งเห็นไดจ้ากวิสยัทศันข์องบริษัทที่ว่า “เพ่ิมมลูค่าธุรกิจดว้ยนวตักรรม” ภายใตแ้นวคิด

ที่ว่าสินคา้และบริการรวมถึงกระบวนการท างานจะตอ้งบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ดว้ยเชื่อว่านวตักรรมสามารถ
ส่งเสริมใหบ้ริษัทเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business development เพ่ือศึกษาตลาดหาช่องทางท าธุรกิจใหม่หรือช่องทางการ
ขายใหม่ๆ แลว้จึงน าผลการศกึษานัน้มาพฒันาสินคา้ภายในบริษัทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด  

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นไดต้ั้งแต่การทดลองผลิตท่อโครงสรา้ง ดว้ยวัตถุดิบที่เป็นเหล็กชุบสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
น าไปใชท้ดแทนท่อเหล็กด าชบุสงักะสี และลองปรบัเปลี่ยนความหนาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการพฒันา
สินคา้ใหม่ดว้ยการต่อยอดสินคา้ของบริษัทใหมี้การใชง้านที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสรา้งรา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ เป็นตน้  

 
การรักษาความสัมพันธก์ับลูกค้า 

 บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 19 ปี จึงมีความรู ้ความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างดี ลูกคา้
หลกัของบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่น  าสินคา้ไปจ าหน่ายต่อไปยงัรา้นคา้ปลีกหรือผูใ้ชง้าน ดงันัน้การรว่มมือกันจะไดร้บัประโยชนท์ัง้สองฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริษัทไดร้บัขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้านเพื่อน ามาพัฒนาสินคา้ ส่วนทางลูกคา้จะไดร้บัสินคา้ที่ตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
ลูกคา้จึงสามารถจ าหน่ายสินคา้ได้ การร่วมมือเช่นนีท้  าใหบ้ริษัทและลูกคา้สามารถโตร่วมกันไดอ้ย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกคา้
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั  
 นอกจากนี ้บริษัทยงัเนน้การบริการที่ดีเพื่อใหล้กูคา้พึงพอใจ โดยการแจง้สินคา้ที่สามารถจดัส่งไดอ้ย่างถกูตอ้งเพื่อใหลู้กคา้สามารถ
วางแผนการน าไปจ าหน่ายต่อได ้มีการใหข้อ้มูลสินคา้ที่ถูกตอ้ง มีการใหค้วามรูเ้รื่องการใชง้านของสินคา้ชนิดต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้มั่นใจในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท บริษัทจึงไม่เนน้การจ าหน่ายสินคา้ไปยังผูใ้ชง้านโดยตรงเพื่อเป็นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกคา้ของ
บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยังรกัษาคุณภาพของสินค้าเสมอ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา และส่งสินคา้ตามเวลาที่ไดแ้จง้กับ  
ลกูคา้ไว ้ท าใหล้กูคา้มีความเชื่อมั่นในการท าธุรกิจกบับริษัท 
 

การมีระบบจัดการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
ความตอ้งการของลูกคา้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ ตัวแทนจ าหน่ายและรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นลูกคา้ของบริษัทมีการ

จ าหน่ายสินคา้ต่อทั่วประเทศ แต่ละพืน้ที่อาจมีความตอ้งการสินคา้ที่ไม่เหมือนกันดงันัน้ความตอ้งการสินคา้จึงมีความหลากหลาย บริษัทจึง
ตอ้งมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตัง้แต่การสั่งวตัถุดิบไปจนถึงการผลิตสินคา้ บริษัทไดพ้ัฒนาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain management) ดว้ยระบบ ERP โดยบริษัทจะรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้แลว้น ามาเขา้ระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ ์วัตถุดิบที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ เป็นต้น เพื่อให้
ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการผลิตและสั่งวตัถดุิบเพ่ือท าการผลิต ท าใหต้อบสนองการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และ
ลดการเกิดวตัถดุิบหรือสินคา้ส าเรจ็รูปคงคา้งอีกดว้ย 

 
ความเช่ียวชาญในสินค้า 
บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อแบบ Pre-zinc เป็นสินค้าหลัก การจัดซือ้วัตถุดิบ การผลิต การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจ าหน่ายสินค้า  

จึงเนน้ไปที่สินคา้กลุ่มนีเ้ท่านั้น ดว้ยประสบการณ์การผลิตสินคา้ประเภทนีม้านานกว่า 10 ปี บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภท
ดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทมีการใชร้ะบบ ERP เพื่อวิเคราะหข์อ้มูลในการผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้  โดยบริษัท
สามารถผลิตท่อแบบ Pre-zinc ใหมี้ขนาดและความหนาที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูใ้ชง้านที่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งที่มีการผลิตสินคา้หลายประเภท การที่บริษัทเนน้สินคา้กลุ่มเดียวจึงสามารถใหค้วามรู้
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และค าแนะน าในการใชง้านแก่ลูกคา้และผูใ้ชง้านมากกว่าคู่แข่งที่มิไดมี้การมุ่งเนน้การใหค้วามรูห้รือค าแนะน าในการใชง้านในสินคา้กลุ่ม นี ้
มากนกั  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งที่น  าเขา้จากต่างประเทศ เนื่องจากการผลิตสินคา้เองและมีความรูใ้นตัวสินคา้ ท าให้
สามารถปรบัเปลี่ยนการผลิตไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถใหค้ าแนะน าในการใชง้านกับลูกคา้ไดอ้ย่างใกลช้ิด 
ในขณะที่การน าท่อจากต่างประเทศจะตอ้งมีการสั่งล่วงหนา้เป็นเวลานาน ท าใหก้ารปรบัเปลี่ยนสินคา้เพ่ือตอบสนองตลาดท าไดช้า้กว่า และ
การติดต่อใหค้ าแนะน าเพื่อใชง้านท าไดย้ากกว่าเช่นเดียวกนั 

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูล และกระบวนการท างานภายใน
องคก์ร เช่น การจัดจา้ง การผลิต การขาย การบัญชี การเงินและการบริหารทรพัยากรบุคคล ใหมี้การท างานร่วมกัน และไม่ท างานซ า้ซอ้น 
พรอ้มทัง้สามารถรบัรูส้ถานการณแ์ละปัญหาของงานต่างๆ ไดท้นัที ท าใหส้ามารถตดัสินใจด าเนินธุรกิจ หรือแกปั้ญหาภายในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้  
 
2.2.2 ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 

บริษัทแบ่งกลุ่มลกูคา้ของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1.ลกูคา้ขายส่ง (wholesaler) ลกูคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มิใช่ผูใ้ชง้านโดยตรง โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 81 ถึง100 ของรายไดจ้าก

เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc โดยลกูคา้กลุ่มนีส้ามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลกัๆได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.ตวัแทนจ าหน่าย (distributor) เป็นผูด้  าเนินการคา้ส่งเหล็กทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั ลกูคา้กลุ่มนีซ้ือ้

ผลิตภณัฑข์องบริษัทเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ โดยลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น ตวัแทนจ าหน่ายในพืน้ที่ และรา้นคา้ปลีก
ซึ่งเป็นรา้นขายเหล็กรูปพรรณ  ซึ่งลกูคา้เหล่านีม้กัซือ้ครัง้ละมากๆเพ่ือใหคุ้ม้กับค่าขนส่ง ดงันัน้ตวัแทนจ าหน่ายมกัมีคลงัสินคา้เพ่ือ
เก็บสินคา้รวมถึงมีรถส าหรบักระจายสินคา้ ตวัแทนจ าหน่ายมีรา้นคา้ที่เป็นคู่คา้ประจ าอยู่แลว้ ดงันัน้การขายสินคา้ใหก้ับตวัแทน
จ าหน่ายจึงเป็นการไดช้่องทางการกระจายสินคา้มาดว้ย  

2.รา้นคา้ปลีก (retail shop) รา้นคา้เหล่านีม้ักเป็นรา้นขายเหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ แต่ก็มีบางรา้นซึ่งมีการขายวัสดุ
ก่อสรา้งต่างๆควบคู่ไปดว้ย มกัมีขนาดไม่ใหญ่นกัโดยรา้นคา้เหล่านีร้บัเหล็กรูปพรรณจากผูผ้ลิตหลายราย ลกูคา้มีทัง้ผูร้บัเหมาและ
ผูใ้ชง้าน รา้นคา้ปลีกที่บริษัทจ าหน่ายใหม้กัอยู่ในบริเวณไม่ไกลจากบริษัทท าใหส้ะดวกต่อการขนส่งและบริการ    

3.รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (modern trade) รา้นค้าปลีกสมัยใหม่เป็นรา้นที่มักมีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายจ านวนมากทั่ว
ประเทศ และมีระบบบริหารจดัการที่ดี มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสนิคา้ บริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้ใน
รา้นค้าปลีกสมัยใหม่หลายรา้น รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่เหล่านีจ้ะสั่งซือ้สินค้าส าหรบัสาขาที่มีความต้องการสินค้า รา้นค้าปลีก
สมยัใหม่ไดร้บัความนิยมเนื่องจากผูซ้ือ้สามารถซือ้สินคา้ที่ตอ้งการไดใ้นที่เดียว จึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อนัท าให้
สินคา้ของบริษัทสามารถขยายตวัตามไปดว้ย 
2.ลูกคา้ขายปลีก (retailer) ลูกคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มาซือ้สินคา้โดยตรงที่บริษัทโดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0 ถึง 15 ของรายได้

จากเหล็กโครงสรา้ง ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ที่มิใช่ลูกคา้ประจ า ลกูคา้กลุ่มนีม้กัเป็นผูใ้ชง้าน (end consumer) ซึ่งซือ้ไปใชเ้อง และรา้นคา้ปลีกที่
ซือ้เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ โดยลกูคา้กลุ่มนีม้กัสะดวกที่จะเขา้มารบัสินคา้โดยตรงกบับริษัท 
 ผูใ้ชง้านเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ของบริษัท ลกูคา้หลกัๆ มี 2 ประเภท คือ 
1.ผูป้ระกอบการ เป็นผูท้ี่ใชส้ินคา้ของบริษัทในการประกอบธุรกิจ เช่น รา้นคา้ใหเ้ช่าเต็นทจ์ะซือ้เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ของบริษัทไป 
ผลิตเต็นท ์เป็นตน้ 

2.ผูร้บัเหมา เป็นผูท้ี่ไดร้บัการว่าจา้งจากผูใ้ชง้านในการสรา้งสิ่งต่างๆ เช่น โรงเพาะช า คอกเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ ผูร้บัเหมาเหล่านีจ้ะซือ้สินคา้ของ
บริษัทไปเพ่ือน าไปผลิตตามที่ไดร้บัการว่าจา้งมา 
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นอกจากนีผู้ใ้ชง้านตามบา้นยงัอาจซือ้สินคา้ของบริษัทเพ่ือน าไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใชเ้อง เช่น เกา้อี ้ราวตากผา้ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องกลุ่มลกูคา้บริษัท 
 

ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 
บริษัทแบ่งกลุ่มลกูคา้ของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1.ลกูคา้ขายส่ง (wholesaler) ลกูคา้กลุ่มนีม้กัเป็นผูร้บัเหมา (contractor) ซึ่งซือ้ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟส าหรบังานใชใ้นงานโครงการทัง้
โครงการ โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 50 - 98 ของรายไดจ้ากท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ลกูคา้กลุ่มนีมี้ 2 ประเภท คือ 

1.ผูร้บัเหมาโครงการ ลูกคา้กลุ่มนีไ้ดร้บังานจากโครงการต่างๆ เช่น งานสนามบิน งานคอนโดมิเนียม งานโรงงานต่างๆ 
เป็นตน้ โดยผูอ้อกแบบของทางโครงการจะก าหนดชนิดสินคา้และตราสินคา้ที่สามารถใชใ้นโครงการไดใ้นทะเบียนผูค้า้ 
(vendor list) ซึ่งผูร้บัเหมาจะตอ้งเลือกซือ้สินคา้ตามชนิดและยี่หอ้ที่ระบใุนทะเบียนผูค้า้เท่านัน้ โดยสินคา้ชนิดหนึ่งอาจ
มีหลายตราสินคา้ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนในทะเบียนผูค้า้  
2.รา้นคา้ที่ขายสินคา้ใหผู้ร้บัเหมา รา้นคา้กลุ่มนีจ้ะเนน้การขายสินคา้ใหก้ับผูร้บัเหมาที่ไดง้านขนาดไม่ใหญ่นักจึงมกัจะ
ซือ้จากรา้นคา้ ดว้ยว่าในโครงการหนึ่งๆมีรายการสินคา้ที่จะตอ้งซือ้หลายชนิด รา้นคา้เหล่านีเ้ป็นผูเ้สนอสินคา้ที่อยู่ใน
ทะเบียนผูค้า้ชนิดต่างๆใหแ้ก่ผูร้บัเหมา ท าใหผู้ร้บัเหมาไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลาติดต่อหาสินคา้ทีละชนิด ช่วยใหมี้ความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน 

2.ลูกคา้กลุ่มขายปลีก (retailer) ลูกคา้กลุ่มนีโ้ดยมากจะเป็นรา้นคา้ทั่วไปที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยมากแลว้บริษัทจะเน้น
รา้นคา้ที่มีศกัยภาพ เช่น มีทีมงานขายและมีคลงัสินคา้รองรบั เป็นตน้ อย่างไรก็ดีบริษัทมีการจ าหน่ายใหร้า้นคา้ปลีกที่มีสาขา เพ่ือ
เป็นช่องทางในการกระจายสินคา้ ลกูคา้ของรา้นขายปลีกมกัเป็นผูร้บัเหมารายย่อยที่รบังานเดินสายไฟตามบา้นหรือเป็นช่างรับซ่อม
งานไฟฟ้า 

 
2.2.3 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 

บริษัทแบ่งช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทออกเป็น 3 ช่องทาง  ดงันี ้
1.จ าหน่ายตรง บริษัทมีฝ่ายขายเข้าไปน าเสนอสินคา้ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายและรา้นค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อเป็นช่องทางในการ

จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านหรือรา้นคา้ปลกีต่อไป โดยบริษัทจะเลือกน าเสนอสินคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายหรือรา้นคา้ที่มีศกัยภาพเพื่อที่จะเป็น
คู่คา้ที่ส่งเสริมกนัต่อไป ในกรณีที่ลกูคา้ติดต่อซือ้สินคา้โดยตรงกบับริษัท ฝ่ายขายก็จะท าหนา้ที่ในการน าเสนอและขายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ย 

2.ตวัแทนจ าหน่าย (distributor) ส่วนมากมกัเป็นผูจ้  าหน่ายเหล็กรูปพรรณที่มีช่องทางจ าหน่ายสินคา้ทั่วประเทศ ช่องทางจ าหน่าย
ของตวัแทนจ าหน่าย มีทัง้ตวัแทนจ าหน่ายรายที่เล็กกว่า รา้นคา้ปลีกและผูใ้ชง้าน บริษัทเลือกตวัแทนที่มีช่องทางการจ าหน่ายต่อไดอ้ย่างทั่วถึง 
มีคลงัสินคา้ส าหรบัเป็นจดุกระจายสินคา้และมีทีมขายที่ช่วยจ าหน่ายสินคา้    

3.รา้นค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เป็นรา้นคา้ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ก่อสรา้งครบทุกประเภทเพื่อใหลู้กค้าที่มาซือ้สินค้า
สามารถซือ้ทุกอย่างไดใ้นที่เดียว รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสินคา้อุปโภค บริโภคจ าหน่ายดว้ย  ลูกคา้เป็นไดท้ั้งผูร้บัเหมาที่มาซือ้สินคา้
เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้ที่ตอ้งการไดใ้นที่เดียว หรือเป็นผูใ้ชง้านทั่วไปที่ซือ้ไปใชง้านเอง  
 

ZIGA 

Modern trade 

 

Distributor รา้นคา้ ผูใ้ชง้าน 
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ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 

บริษัทแบ่งช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม  ดงันี ้
 
1.จ าหน่ายตรง บริษัทมีฝ่ายขายที่ท  าหนา้ที่เสนอสินคา้ใหก้บัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มหลกัดงันี  ้

ผูอ้อกแบบโครงการ ฝ่ายขายเขา้ไปน าเสนอสินคา้กบัผูอ้อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคารต่างๆ 
เป็นตน้ เพ่ือใหส้ินคา้ของบริษัทเป็นที่รูจ้กัและไดข้ึน้ทะเบียนผูค้า้ (vendor list) เนื่องดว้ยผูร้บัเหมาของโครงการจะตอ้งซือ้สินคา้ที่มี
คณุสมบตัิและตราสินคา้ตามที่ระบอุยู่ในทะเบียนผูค้า้เท่านัน้    
 ผูร้บัเหมา ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ผูร้บัเหมาที่ไดร้บังานมกัจะซือ้สินคา้โดยตรงกบัผูผ้ลิต บริษัทจึงมีการเขา้ไปน าเสนอ
สินคา้ใหผู้ร้บัเหมาสามารถจดจ าสินคา้ของบริษัทได ้   
 
2.รา้นคา้ปลีก เป็นช่องทางจ าหน่ายที่ท  าใหส้ินคา้ของบริษัทสามารถครอบคลมุพืน้ที่จ  าหน่ายสนิคา้ไดม้ากขึน้ ฝ่ายขายบริษัทจะเป็น
ผูเ้ลือกรา้นคา้ปลีกที่จะจ าหน่ายสินคา้ของบริษัท รา้นคา้ปลีกมีทัง้ที่เป็นรา้นคา้ปลีกที่เนน้ลูกคา้ผูร้บัเหมาและรา้นคา้ปลีกที่ลูกคา้
หลักเป็นผูใ้ชง้านรายย่อย เช่น ผูร้บัเหมาหรือช่างไฟฟ้า เป็นตน้ ซึ่งใชส้ินคา้ไม่มาก การขายผ่านรา้นคา้ปลีกจึงเป็นการกระจาย
สินคา้ใหท้ั่วถึงและไดร้า้นคา้ปลีกเหล่านีช้่วยอธิบายการใชง้านสินคา้อีกดว้ย  

 

นอกจากนี ้บ ริษั ทยังมีการแนะน าสินค้าผ่ าน เว็บ ไซต์  www.ziga.co.th ของบ ริษั ทและจ าหน่ ายสินค้าผ่ าน เว็บ ไซต์ 
www.thaitrade.com  ซึ่งเป็นเว็บไซตค์า้ส่ง ซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กแบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้คือ อตุสาหกรรมเหล็กขัน้ตน้ ขัน้กลางและขัน้ปลาย  โดยสินคา้ของบริษัทอยู่ในอตุสาหกรรมเหล็ก

ขัน้ปลาย  
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อุตสาหกรรมเหล็กข้ันปลาย  

เป็นขัน้ตอนการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การรีดรอ้น การรีดเย็น การหล่อ 
หรือการตีขึน้รูป โดยผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากขัน้ตอนนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบใหแ้ก่อตุสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ   

อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย รวมทัง้ธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลิตภณัฑเ์หล็กจากขัน้ตอนนี ้
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 

• อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเสน้ เหล็กลวด และเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ เพื่อใชใ้น
อตุสาหกรรมก่อสรา้ง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด 

• อตุสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
1) ผลิตภัณฑเ์หล็กแผ่นรีดรอ้น (Hot Rolled Sheet) เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตูค้อนเทนเนอร ์ท่อเหล็กกลา้ และ

ชิน้ส่วนยานยนต ์ เป็นตน้    
2) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Sheet) เป็นวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจ านวนมาก เช่น ยานยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

เฟอรน์ิเจอรโ์ลหะ เป็นตน้   
3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ  เช่น ยานยนต ์กระป๋อง เครื่องใชไ้ฟฟ้า ก่อสรา้ง 

เป็นตน้  ในประเทศไทยอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี 
(Galvanized iron sheet) 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรม 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดกับประเทศคู่ค้าโดยการเพิ่มภาษีน าเขา้ในสินค้าผลิตภัณฑ์
เหล็กในหลากหลายประเภท  ยกตัวอย่างเช่น เหล็กกลา้ไรส้นิมรีดเย็น , เหล็กแผ่นรีดรอ้น, เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ , และเหล็กลวด
คารบ์อนสูง เป็นตน้ เพื่อเป็นการปกป้องผูป้ระกอบการผลิตเหล็กไทยจากการไหลทะลักเข้าของผลิตภัณฑ์เหล็กเหล่านี ้แต่มาตรการการ 
AD/CVD อาจยงัมีช่องโหว่ในการหลบเลี่ยง (circumvention) เพ่ือน าเขา้สินคา้จากประเทศคู่คา้ ยิ่งเม่ือมีสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจีน
ปะทขุึน้ ผลิตภัณฑเ์หล็กเป็นสินคา้อีกประเภทหนึ่งที่มีโอกาสที่จะถูกน าเขา้จากจีนสู่ไทยมากขึน้ เนื่องจากสหรฐัฯ ไดต้ัง้ก าแพงภาษีผลิตภัณฑ์
เหล็กจากจีนเพิ่มขึ ้น อีกราว 25%-50% จากอัตราภาษีน าเข้าปกติ  ท าให้การส่งออกเหล็กจากจีนไปยังสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง  
ซึ่งเหล็กที่ไม่สามารถส่งออกไปยงัสหรฐัฯ เหล่านีมี้โอกาสที่จะไหลเขา้สู่ไทยเนื่องจากการทุ่มตลาดและ/หรือการอุดหนุนท าใหร้าคาขายเหล็ ก
บวกกบัค่าขนส่งเหล็กยงัสามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑเ์หล็กที่ผลิตหรือแปรรูปในไทยได้ 

 
Steel Pipe/Tube กรณีของเวียดนาม ในช่วง 2012-2014 หรือ 3 ปีก่อนที่ไทยใช้มาตรการ AD กับจีน เวียดนามน าเข้า Steel 

Pipe/Tube เฉลี่ยราว 15,500 ตนั/ปี และส่งออกมาที่ไทยเฉลี่ยราว 6,500 ตนั/ปี แต่หลงัจากมีมาตรการ AD เวียดนามน าเขา้ Steel Pipe/Tube 
จากจีนเฉลี่ยราว 39,500 ตัน/ปี (2015-2018) และส่งออกมาที่ไทยเฉลี่ยราว 136,750 ตนั/ปี เนื่องจากเวียดนามมีการผลิตผลิตภัณฑ ์Steel 
Pipe/Tube ภายในประเทศจึงมาการส่งออกมายังไทยสูงกว่าปริมาณที่น าเข้าจากจีน ส่วนต่างที่เพิ่มขึน้ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ Steel 
Pipe/Tube ที่เวียดนามน าเขา้จากจีนก่อนและหลงัมีมาตรการ AD จึงมีแนวโนม้ว่าจะถูก transshipment circumvention เฉลี่ยราว 24,000 
ตนั/ปี 

 
 
 
 

 
ที่มา : การวิเคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trade Map 
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การบงัคับใชม้าตรการ AC จะส่งผลบวกต่อผูผ้ลิตผลิตภัณฑเ์หล็กทรงแบนภายในประเทศ ขณะที่ผูค้า้เหล็กและผูบ้ริโภคเหล็กมี
โอกาสไดร้บัผลลบ เนื่องจากผลิตภัณฑเ์หล็กทรงแบนที่ถูกท า circumvention ไม่สามารถน าเขา้มาได ้บริษัทหรือผูบ้ริโภคที่ตอ้งการใชเ้หล็กจึง
จ าเป็นตอ้งหาผลิตภณัฑภ์ายในประเทศเพ่ือทดแทน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อผูผ้ลิตเหล็กทรงแบนภายในประเทศ ในทางตรงกันขา้ม ผูค้า้เหล็ก 
(Steel trader) ที่เคยน าเขา้สินคา้ที่มีการท า circumvention มีโอกาสที่จะไดร้บัผลลบจากราคาผลิตภัณฑเ์หล็กที่อาจเพิ่มขึน้ บริษัทวางแผน
เตรียมการบริหารคงคลงัใหเ้หมาะสมกับความผันผวนของราคาเหล็ก ซึ่งส่งผลต่อก าไรโดยตรง และมองว่าหากมีการบงัคบัใชม้าตรการ AC  
จะส่งผลบวกต่อบริษัท 

อย่างไรก็ดี การเร่งลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐั โดยเฉพาะการผลกัดนัโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จะช่วย
ยกระดบัศกัยภาพธุรกิจไทยในระยะยาว และกระตุน้เศรษฐกิจในปี 2563 เนื่องจากแผนงบประมาณ 

▪ การลงทุนในระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega projects) ของภาครฐัช่วยกระตุน้ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง โดยโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่สามารถเชื่อมต่อระยะทางจากพืน้ที่ย่านธุรกิจสู่พืน้ที่รอบนอกไดอ้ย่างครอบคลุมมากขึน้ ทั้ง
โครงการรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าชานเมือง (Commuter rail) คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนของกลุ่มผูป้ระกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรพัย์ และธุรกิจค้าปลีกในบริเวณพืน้ที่โดยรอบ ขณะเดียวกัน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridors: EEC) มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบก (รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ -  
ดอนเมือง – อู่ตะเภา) ทางอากาศ (สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก) และทางทะเล (ท่าเรือน า้ลกึ มาบตาพดุ แหลมฉบงั และ
สัตหีบ) อย่างครบวงจร ทั้งนี ้ โครงข่ายคมนาคมดังกล่าวจะเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ และประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะของ Multimodal 
Transport ซึ่งจะเหนี่ยวน าใหเ้กิดการลงทนุในธุรกิจอ่ืนของภาคเอกชนตามมา (Crowding-in effects) อาทิ ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์คา้ปลีก และ
ก่อสรา้ง เป็นตน้  

▪ คาดว่า EEC จะเขา้มาช่วยกระตุน้การลงทนุรอบใหม่และผลกัดนัอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี จากการพฒันาพืน้ที่น  า
ร่องครอบคลุม 3 จังหวัดยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อรองรบัการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย
ภาครฐั โดยองคป์ระกอบส าคญัที่จะดึงดูดนักลงทุนใน EEC ประกอบดว้ยเสาหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ไดแ้ก่ 
การพฒันาโครงข่ายคมนาคมที่ครบวงจร คาดว่าการลงทนุก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่จะเริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี 2564-2565 
2) มาตรการจงูใจ (Incentives) ทัง้ดา้นภาษีและไม่ใช่ภาษีเพ่ือเอือ้ประโยชนแ์ก่นกัลงทุน และ 3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) เป็นการ
จัดตัง้เขตส่งเสริมพิเศษต่างๆ (เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (the Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) 
เมืองการบินภาคตะวนัออก (Aerotropolis: EECa) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั (Digital Park Thailand: EECd) ปัจจัย
เหล่านีถ้ือเป็นโอกาสที่เอือ้ต่อการลงทุนในภาคธุรกิจจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา โดยระยะแรกจะเป็นโอกาสของธุรกิจก่อสรา้ง โลจิสติกส ์
อสงัหาริมทรพัย ์ขณะที่ภาคการผลิตที่ใชเ้ทคโนโลยีจะเร่ิมจากกลุ่มที่ไทยมีฐานอยู่แลว้ ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ การบิน อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ 
ธุรกิจเชือ้เพลิงและเคมีชีวภาพ แปรรูปอาหาร ก่อนจะมุ่งสู่ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทยค์รบวงจร เม่ือ EEC พฒันาอย่างเต็มรูปแบบ 

 
Business Opportunities from EEC Implication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ที่มา : Krungsri Research 
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การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ของทางการที่อาจมีผลต่อภาคอตุสาหกรรม  
➢ ดา้นเสถียรภาพ 

▪ การปรบัเกณฑ์ภาคอสังหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ 1) เกณฑก์ ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใหธ้นาคารพาณิชยล์ดสัดส่วนเงินให้
สินเช่ือต่อมลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value; LTV) ส าหรบัที่อยู่อาศยัหลงัที่ 2 ขึน้ไป (กรณีผ่อนหลงัแรกยงัไม่หมด) หรือที่อยู่อาศยั
ราคา 10 ลา้นบาทขึน้ไป และลดสัดส่วนเงินใหส้ินเชื่อรวม (สินเชื่อ Top-up รวมสินเชื่อที่อยู่อาศัย) ต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน
เพดานที่ก าหนด (มีผล เม.ย. 2562) เพ่ือลดการเก็งก าไรในภาคอสงัหาฯ และความไม่แน่นอนของมลูค่าหลกัประกนัในอนาคต และ 
2) พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (มีผล ม.ค. 2563) เพื่อลดความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้ี่ดิน  
อาจเพ่ิมภาระภาษีแก่ผูป้ระกอบการที่มีอปุทานคงคา้งมาก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมสรา้งเสรจ็จะถกูเก็บภาษีหากจ าหน่ายไม่หมด
ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที่ พรบ. มีผลบงัคบัใช ้ 

▪ การปฏิรูประบบสถาบนัการเงินและกฎระเบียบทางการเงิน เพ่ือใหส้ถาบนัการเงินพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงของโลก และความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ไดแ้ก่  
1) แผนแม่บทสถาบนัการเงินระยที่ 3 (2559-2563) และปรบัเกณฑก์ารจดทะเบียนตามความเสี่ยงในธุรกิจหลกัทรพัย ์
2) การใชม้าตรฐานบญัชีใหม่ (TFRS 9) (มีผลเดือนมกราคม 2563)  
3) กฎระเบียบที่กระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัในภาคการเงิน อาทิ พ.ร.บ. หลกัทรพัยใ์หม่ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2562)  
4) การปรบัเกณฑก์ารใหส้ินเช่ือแก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งยื่นบญัชีชดุเดียวกับ
ที่ใหก้รมสรรพากร (มีผลปี 2562) ซึ่งจะเอือ้ใหธุ้รกิจ SMEs ที่มีผลประกอบการดีเขา้ถึงแหล่งเงินทนุในการต่อยอดธุรกิจไดม้ากขึน้ 

 
คาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็กของไทยปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 18.6 – 19 ลา้นตนั ขยายตัวขึน้เล็กนอ้ย รอ้ยละ 0.7 โดยมีปัจจัย

หนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ
แนวโนม้การลงทุนในภาคอสังหาริมทรพัย ์และการลงทุนในพืน้ที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์
ไทยแลนด ์4.0 จากการที่รา่ง พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและสามารถเบิกจ่ายได ้รวมทัง้ขยายตวั
ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าจากทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัปัจจยัภายนอกในเรื่องสงครามการคา้จีน-สหรฐัฯ 
ที่เร่ิมคลี่คลายหลังจากมีการลงนามขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกระหว่างทัง้สองประเทศเม่ือ15 มกราคม 2563 ซึ่งนับเป็นสญัญาณที่ดีที่จะมีการ
เจรจาเพิ่มเติมในรอบต่อๆไปและอาจน าไปสู่การฟ้ืนตัวของภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้งาน
ผลิตภณัฑเ์หล็กในปี 2563 อาทิเช่น อตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล และอตุสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง  
 
 
 
ภาวะการแข่งขัน 
 

ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการคา้ที่ส่งผลต่อการลงทุนในประเทศ และยงัส่งผลกระทบโดยตรงมายัง

ภาคอุตสาหกรรม สดัส่วนของการบริโภคลดลง ถึงแมว้่าบริษัทจะยงัสามารถรกัษาฐานลูกคา้ไวไ้ดแ้ละขยายฐานลูกคา้มากขึน้แต่ดว้ยสินคา้

บริษัทเป็นนวตักรรมที่ทดแทน ไม่สามารถปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุน  เม่ือมีการปรบัตน้ทุนสูงขึน้จึงส่งผลต่อยอดขายของบริษัท

โดยตรง ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงในการแย่งตลาด ท่อเหล็ก Pre-zinc เป็นสินคา้ทดแทนท่อด าทาสีกันสนิม หากระดบัราคาในตลาดไม่ปรบัราคา

ขึน้ตามราคาตลาดเหล็กโลก บริษัททบทวนการบริหารสดัส่วนสินคา้และระดบัสต๊อกเพื่อลดภาระคงคลงัและปรบัสดัส่วนของสินคา้ที่มีมูลค่า

มากขึน้ อาทิ ตลาดท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ท่อเหล็กโครงสรา้งขนาดใหญ่ เพื่อเขา้สู่ตลาดโครงการมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขันราคา

และยกระดบัมาตรฐานสินคา้เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโครงการมากขึน้ รกัษาอตัราก าไรบริษัทและน าเสนอสินคา้ที่สามารถลดตน้ทุนให้

โครงการมากขึน้ ในปี 2562 ปริมาณการจ าหน่ายท่อเหล็กทั้งประเทศประมาณ 599,164  ตัน โดยปริมาณการผลิตทั้งประเทศประมาณ 

975,000 ตนั 
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ก าลังการผลิตและนโยบายการผลิต 
 บริษัทมีโรงงานตัง้อยู่ที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีเครื่องจกัรหลกัซึ่งเดินเครื่องเพื่อ
ผลิตสินคา้ดงันี ้

1.เครื่องขึน้รูปเหล็กเป็นท่อเหล็ก*  จ านวน 6 เครื่อง  
2.เครื่องลบคมเหล็ก  จ านวน 4 เครื่อง 
3.เครื่องท าเกลียว  จ านวน 5 เครื่อง  

โดยบริษัทมีก าลงัการผลิตดงันี ้
 

 2560 2561 2562 

ก าลงัการผลิต 1) (ตนั) 65,000 65,000 65,000 

ปริมาณการผลิต (ตนั) 31,018 28,469 31,238 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 47.72 43.80 48.06 

หมายเหต ุ
1) ก าลงัการผลิตเต็มที่ ค านวณจากความสามารถในการผลิตของเครื่องขึน้รูปเหล็ก  โดยก าลงัการผลิตเต็มที่ = จ านวนท่อที่ขึน้รูปได้

ใน 1 ชั่วโมง x น า้หนักท่อ x ชั่วโมงท างาน x จ านวนวนัท างาน 300 วนัต่อปี ทัง้นีช้ั่วโมงท างานคิดจากชั่วโมงท างานปกติ 8 ชั่วโมง 
รวมกบัชั่วโมงการท างานล่วงเวลาและการเปิดกะกลางคืนดว้ย 

 
เครื่องขึน้รูปเหล็กเป็นเหล็กรูปตวัซี 1 เครื่อง ปัจจบุนัยงัไม่เร่ิมผลิตเพื่อจ าหน่าย 
* เครื่องขึน้รูปเหล็กเป็นท่อเหล็กอีก 2 เครื่อง อยู่ระหว่างการติดตัง้  
บริษัทมีนโยบายการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด โดยบริษัทจะน าขอ้มลูการสั่งซือ้สินคา้ของลกูคา้มาวิเคราะหร์ว่มกบั

ขอ้มลูการจ าหน่ายสินคา้ในอดตีเพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนการผลิต 

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิ่งแวดลอ้มเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงมีการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้ โดยมี 2 ปัจจยัที่
อาจมีผลกระทบดงันี ้

1. เสียง กระบวนการผลิตเหลก็โครงสรา้งท าใหเ้กิดเสียงดงัซึ่งอาจรบกวนผูค้นหรือส่งผลกระทบต่อการไดย้ินของผูป้ฏบิตัิงานได ้
อย่างไรก็ดีไม่มีบา้นเรือนอยู่อาศยัอยู่บริเวณสถานประกอบการของบริษัทแตอ่ย่างใด และบรษิัทมีการออกขอ้ก าหนดใหพ้นกังาน
ตอ้งสวมใส่อปุกรณป์้องกนัเสียงตลอดเวลาเพื่อลดผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึน้ 

2. ของเสียจากการผลติ ในกระบวนการผลิตมีการใชส้ารหล่อเย็นเพื่อลดความรอ้น และฝุ่ นผงสงักะสสี  าหรบัเคลือบรอยเช่ือม ซึ่งของ
เสียเหล่านีจ้  าเป็นตอ้งมีการก าจดัอย่างถกูวิธีเพ่ือไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม บริษัทไดมี้การจา้งใหบ้ริษัทรบัก าจดัของเสียที่
ไดร้บัอนญุาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกบัการน าผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมทีไ่ม่ใชแ้ลว้ไปก าจดั 
 

2.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี -  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปัจจยัเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัท ที่มีนยัส าคญัดงันี ้
 
3.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบหลักของบริษัท คือ เหล็กชุบสังกะสี ซึ่งมูลค่าซือ้เหล็กชุบสังกะสีของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 90 ของยอดซือ้
สินคา้และบริการรวม ระหว่างปี 2562 ราคาเหล็กที่บริษัทซือ้มีการผนัผวนตามราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทหากบริษัทไม่สามารถปรบัราคาขายสินคา้ตามตน้ทนุเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงได ้ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
บริษัท ไม่มีนโยบายกกัตนุเหล็กเพ่ือเก็งก าไร โดยจะซือ้เหล็กตามความตอ้งการในการผลิตเท่านัน้ วตัถดุิบที่ไดร้บัผลกระทบจึงมีไม่มาก

นกัและบริษัทมีนโยบายก าหนดราคาขายใหร้กัษาสดัส่วนต่างก าไรและบริษัทมีการติดตามราคาวตัถดุิบอย่างใกลช้ิดเพ่ือพิจารณาการตดัสินใจ
สั่งซือ้ และบริหารคงคลงั 
 
3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  

วตัถุดิบหลกัของบริษัทมีการน าเขา้จากต่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐั โดยระหว่างปี 2562 บริษัทมีการน าเขา้โดยช าระค่า
วตัถุดิบเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกลุเงิน
บาทและสกลุเงินต่างประเทศมีความผนัผวนมาก จะส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อรายไดแ้ละอตัราก าไรของบริษัทเม่ือคิดเป็น
สกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท  าการบันทึกบัญชีกับวนัที่ท  าการ
แลกเปลี่ยนเงินเป็นสกลุบาทมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยในปี  2562 บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 21.91 ลา้นบาท   

มาตรการจัดการความเส่ียง 
ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบขอ้มูลอตัราแลกเปลี่ยนเป็นประจ าเพื่อให้

สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บริษัทมีการท าสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (forward contract) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใตด้ลุยพินิจของผูบ้ริหาร 

 
3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เท่ากบั 287.81ลา้นบาท และ 360.10 
ลา้นบาท ตามล าดับ และบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินเป็นจ านวนเท่ากับ 7.92 ลา้นบาท และ 12.23 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งส่วนหนึ่งของเงิน
กูย้ืมมีอตัราดอกเบีย้ลอยตัว ดงันัน้ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้เพิ่มสูงขึน้ ย่อมส่งผลใหบ้ริษัทมีภาระที่จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้เป็นจ านวนเ งินที่เพิ่ม
สงูขึน้เช่นกนั 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (interest coverage) คิดเป็น 12.61 เท่า และ ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้

คิดเป็นรอ้ยละ 1.54 ของรายไดร้วม 
 

3.4 ความเส่ียงจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของภาครัฐ 
ภาครฐั ภายใตก้รมการคา้ต่างประเทศ สามารถเปิดประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสงักะสี เพื่อตอบโตก้าร

ทุ่มตลาด(Anti-Dumping) เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการโจมตีจากสินคา้ต่างประเทศ ที่ขายในราคาต ่ากว่าตน้ทนุการผลิต 
หรือสินคา้ที่ขายในราคาต ่ากว่าสินคา้ชนิดเดียวกันในตลาดอ่ืน ซึ่งปกติใชเ้วลาหลังการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดหลังจากการตั้งพิจารณา
ล่วงหนา้ประมาณ 1 ปี 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
การขึน้ภาษีนี ้ท  าให้ต้นทุนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มรอ้นและเย็นของผู้ผลิตทุกรายเพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน บริษัทจึงไม่ได้สูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขนัแต่อย่างใด นอกจากนีบ้ริษัท สามารถน าเขา้เหล็กชนิดเดียวกนันีจ้ากประเทศอื่น 
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3.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายและรา้นคา้ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินคา้อย่างทั่วถึง ตัวแทน
จ าหน่ายและรา้นคา้เหล่านีม้กัมีรา้นคา้ในเครือหรือคู่คา้กระจายอยู่หลายพืน้ที่ สินคา้ของบริษัทจึงสามารถเข้าถึงผูใ้ชง้านได ้ทัง้นี ้ในปี 2561 
และปี 2562 บริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้ใหต้ัวแทนจ าหน่ายรายหนึ่ง คิดเป็นยอดขายมากกว่ารอ้ยละ 27-30 บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงตวัแทนจ าหน่ายรายดงักล่าว  

มาตรการจัดการความเส่ียง 
ลกูคา้รายดงักล่าวเป็นลกูคา้ประจ าที่มีการท าธุรกิจกบับริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี และมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั บริษัทจึงเชื่อว่า

ตราบเท่าที่บริษัทมีการรกัษาคณุภาพของสินคา้และการบริการที่ดี ลูกคา้รายนีจ้ะยงัคงเป็นคู่คา้ที่ดีของบริษัทต่อไป นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการ
ขยายลูกคา้ใหม่ๆเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มพืน้ที่ในการกระจายสินคา้อีกดว้ย และเพิ่มยอดขายรา้นคา้ปลีก เพ่ือลดการพึ่งพา
ลกูคา้รายใหญ่ 

 
3.6 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงคู่ค้า 

บริษัทมีการซือ้เหล็กชบุสงักะสี จากต่างประเทศ โดยทัง้หมดเป็นการซือ้จากประเทศจีน ดว้ยเหตผุลเร่ืองราคา การจดัส่งและคณุภาพ
ของสินคา้ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 
บริษัทมีคู่คา้ที่บริษัทไดค้ดัเลือกเอาไวใ้น approved vendor list จ านวนหลายราย โดยมีทัง้คู่คา้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันัน้

แมว้่าบริษัทจะไม่สามารถซือ้เหล็กชบุสงักะสีจากคู่คา้ในประเทศจีน บริษัทก็ยงัมีคู่คา้รายอ่ืนๆ ส าหรบัซือ้วตัถดุิบ 

3.7 ความเส่ียงจากการเข้ามาของคู่แข่ง 
ปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการหลายรายที่เขา้มาในตลาด pre-zinc อย่างไรก็ดี ยงัไม่มีผูป้ระกอบการใดรกัษามาตรฐาน หรือสรา้งแบรนด์

สินคา้ในตลาดนี ้ผูใ้ชง้านเริ่มมีการใชง้านและมีความเขา้ใจในสินคา้ และท าใหต้ลาดผูใ้ชข้ยายมากขึน้ 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
การรกัษามาตรฐานของสินคา้และการสรา้งแบรนดส์ินคา้ ตลอดจนขยายกลุ่มสินคา้ อาทิ เหล็ก  pre-zinc รูปทรง เหลี่ยม แบน ซี  

จะท าใหบ้ริษัทฯยงัมีความสามารถในการแข่งขัน 
 

3.8 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าทีด่ินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทไดมี้การเช่าที่ดินจากผูถ้ือหุน้รายใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อใชเ้ป็นที่ตั้งของเครื่องจักรการผลิต ซึ่ งใน

ปัจจบุนัใชใ้นการผลิตท่อรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็นหลกั เครื่องจกัรนีมี้สดัส่วนก าลงัการผลิตไม่เกินรอ้ยละ 5 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด 
ดงันัน้บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ไดร้บัการต่อสญัญาเช่าที่ดินในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบกับก าลงัการผลิต รวมถึงการสูญเสี ย
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2.83 ลา้นบาท ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินที่เช่าดงักล่าว และตอ้งเสีย
ค่ารือ้ถอนและติดตัง้เครื่องจกัร  

มาตรการจัดการความเส่ียง 
อย่างไรก็ดี เครื่องจกัรในที่ดินดงักล่าวเป็นเครื่องจกัรเก่าที่ใชใ้นการผลิตไม่มาก นอกจากนีบ้ริษัทไดมี้การท าสญัญาเช่าซึ่งเป็นการต่อ

อายสุญัญาไดท้กุ 3 ปี โดยเป็นการต่ออายแุบบอตัโนมตัิใน 2 ครัง้แรก รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน บริษัทจะไดร้บัสิทธิใน
การซือ้ที่ดินดงักล่าวก่อนบคุคลอ่ืน  
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4. ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
1. ทรัพยสิ์นหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ มลูค่า 570.78 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
การใช้งาน 

มูลค่า 
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน จ านวน  11 ไร ่3 งาน 51.9 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 999/9,10,11 หมู ่9 ซอยพรพฒันา ถนนประชา
อทิุศ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุร
เจดีย ์จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 

 
 
 
 

เป็นท่ีตั้งโรงงาน 3 หลัง 
และอาคารส านักงาน  
3 ชัน้ 1 หลงั 

 

 
 
 
 
ติดภาระค ้าประกันเงินกู้กับสถาบัน
ก า ร เ งิ น  มู ล ค่ า ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม  305  
ลา้นบาท 
 
ติดภาระค า้ประกันสัญญา ทรัสต์รีซีท 
มลูค่าวงเงิน 600 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

- โฉนดเลขท่ี 81777 เจา้ของ  18.15 
- โฉนดเลขท่ี 20005  ผูเ้ช่า  - 
- โฉนดเลขท่ี 20008 และ เลขท่ี 20009 เจา้ของ  28.75 

- โฉนดเลขท่ี 33449 และ เลขท่ี 33450 เจา้ของ  25.66 
รวม   72.56 
2. ท่ีดิน จ านวน  27 ไร ่3 งาน 62.76 ตารางวา 

ท่ีตัง้ 8 หมู่ 10 ถนนประชาอทิุศ ต าบลในคลองบาง
ปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
- โฉนดเลขท่ี 59509, 59513, 59805, 59806, 

62276, 62279, 62280 และ 62283 

 
 
 
 

เจา้ของ 

เป็นท่ีตัง้โรงงานใหม่  
 

 
 
 
 

201.90 

3. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ  176.26 

ติดภาระค ้าประกันเงินกู้กับสถาบัน
ก า ร เ งิ น  มู ล ค่ า ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม  305  
ลา้นบาท 
 
ติดภาระค า้ประกันสัญญา ทรัสต์รีซีท  
มลูค่าวงเงิน 600 ลา้นบาท 

4. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เจา้ของ ใชใ้นการผลิตสินคา้ 59.73 

ติดสญัญาเช่าซือ้กบัสถาบนัการเงิน 
 โดยมีมลูค่าปัจจบุนัของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงิน (ก่อนหกัค่าใชจ้า่ย
ทางการเงินในอนาคต)  
ณ 31 ธ.ค. 62 เท่ากบั 0.44 ลา้นบาท 

5. เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์ านกังาน เจา้ของ  3.71 - 

6. ยานพาหนะ เจา้ของ  7.37 

ติดสญัญาเช่าซือ้กบัสถาบนัการเงิน โดย
มีมลูค่าปัจจบุนัของหนีส้ินตามสญัญา
เช่าการเงินการเงิน (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย
ทางการเงินในอนาคต)  ณ 31 ธ.ค. 62 
เท่ากบั 4.70 ลา้นบาท 

7. ทรพัยส์ินระหว่างก่อสรา้ง   49.25 - 
รวม 570.78  
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เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการคา้ที่ส  าคญั ดงันี ้
รายชื่อ 

ผู้จดทะเบียน 
เคร่ืองหมายการค้า สินค้า วันหมดอายุ 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

เหล็กโครงสรา้งจากเหล็กชบุสงักะสีแบบจุม่รอ้น 3 สิงหาคม 2564 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ 15 พฤษภาคม 2569 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

  

 ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการท าประกันภัยความเสี่ยงทรพัยส์ินที่อาจจะเกิดขึน้กับทรพัยส์ินของบริษัท ไดแ้ก่   

สิ่งปลูกสรา้งตวัอาคารโรงงาน และส านักงาน (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรบัปรุงต่อเติมอาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์และระบบสขุาภิบาล จ านวน 4 ฉบบั โดย 2 ฉบบัแรก มีทนุประกนัรวม 50.94 ลา้นบาท ระยะเวลาเอาประกนั 1 ปี 

เริ่มวันที่  31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 ฉบับที่  3 มีทุนประกัน 20 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี  เริ่มวันที่ 

 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่  3 ธันวาคม 2563 และอีกหนึ่งฉบับ มีทุนประกัน 117.80 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี เริ่มวันที่ 

 26 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 26 ธันวาคม 2563 รวมเป็นทนุประกนัทัง้สิน้ 188.74 ลา้นบาท  

2. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทไม่มีการลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม อย่างไรก็ดี บริษัท มีนโยบายที่จะลงทนุในบริษัทที่มี

วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือกิจการสนบัสนนุกิจการของบริษัท

อนัจะท าใหบ้ริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหก้ับบริษัทโดยสามารถสนับสนนุ

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหมี้ความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทรว่ม บริษัทมีนโยบายในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยบริษัท

จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่าว ทัง้นี ้กรรมการซึ่ง

เป็นตวัแทนของบริษัทจะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่ม ใหบ้ริหารจดัการ หรือด าเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่

บริษัทก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ที่อนมุตัิในเร่ืองที่ส  าคญัของบริษัทย่อย 

และ/หรือบริษัทรว่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทและเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทที่มีจ านวนสูงกว่า

รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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6. ข้อมูลท่ัวไป 

 

 

ช่ือบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อ    ZIGA 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่    999/9, 10, 11 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ. สมทุรปราการ 10290 

ประเภทธุรกิจ    ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

เลขทะเบียนบริษัท    0107559000265 

โทรศัพท ์    (662) 816 – 9315 – 6 

โทรสาร    (662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444 

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

ทุนจดทะเบียน    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
ทุนช าระแล้ว    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
เลขานุการบริษัท  • คณุธนิดา เกรียงพานิช 

   โทรศพัท ์(662) 816-9315 ต่อ 212 
   อีเมล ์tanida@ziga.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ ์  •  คณุธนิดา เกรียงพานิช 
   โทรศพัท ์(662) 816-9315 ต่อ 212 
   อีเมล ์ir@ziga.co.th 

 

ช่ือ และสถานทีต่ั้งของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ 

บริษัท    บริษัทศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่    อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์    (662) 009 - 9999 
 
 
ผู้สอบบัญชี 

บริษัท    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่    100/72,100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ ์บี ถนนพระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์    (662) 645-0101 
โทรสาร    (662) 645-0110 
เว็บไซตบ์ริษัท    http://www.ans.co.th 
 

 

25

http://www.ziga.co.th/
mailto:tanida@ziga.co.th
mailto:ir@ziga.co.th


                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                          

 

ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ  260.00  ลา้นบาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50  บาท โดยมีทุนช าระแลว้
รวม 260.00 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ 520.00 ลา้นหุน้ 

 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

รายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 18 มีนาคม 2563 มีดงันี ้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มงามจิตรเจริญ   
  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 157,701,200 30.327 

  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,574,667 2.995 
  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 2.990 
  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 10,484,444 2.016 
  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 1.495 
2. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั 80,806,400 15.540 
3. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ ์ 39,991,110 7.691 
4. นางสาววิภาภรณ ์ ตรีมทุธาพงศ ์ 20,669,200 3.975 
5. นางเล็ก ตรีมทุธาพงศ ์ 19,926,200 3.832 
6. นางสาวรตันาภรณ ์ ค าโม 12,287,967 2.363 
7. นางสาวภสัธารีย ์วงษ์ทองหลิน 5,370,000 1.033 
8. นายอติชาต คบู่อทอง 3,975,000 0.764 
9. นายวิโรจน ์หสัดินไพศาล 3,469,000 0.667 
10. นายอมัพล ธีระวาส 3,431,600 0.660 

รวมทัง้หมด 397,006,788 76.348 
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การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส 

ณ วนัที่ 18 มีนาคม 2563 มีดงันี ้

 

ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ริษัทท าขึน้ระหว่างปี 2562 

- ไม่มี –  

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล  

เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม   บริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต  ่ากว่าอัตราที่
ก าหนดขา้งตน้ได ้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารงานของบริษัท  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน  สภาพคล่อง  การขยายธุรกิจ  ความ
จ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต  และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้ 
 

ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปีของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นดงันี ้ 
 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล  70,004,000 - 20,280,000 

เงินปันผลประจ าปี   50,000,000 41,600,000 - 

ก าไรสทุธิต่อหุน้  0.28 0.08 0.039 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ  104.50% 97.73% 57.52% 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ปี 2561 ปี 2562 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
 

18/3/63 

1. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 156,550,000 157,701,200 +1,151,200  157,701,200 
2. นางสาวฐปนี  ตรีมุทธาพงศ์ (คู่

สมรส) 39,991,110 39,991,110 
ไม่เปลี่ยนแปลง  

39,991,110 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,546,667 15,574,667 +28,000  15,574,667 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 15,546,667 ไม่เปลี่ยนแปลง  15,546,667 
5.  นางสาววราลักษณ์  งามจิตร

เจริญ 10,364,444 10,484,444 
+120,000  

10,484,444 
6.  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 7,773,333 ไม่เปลี่ยนแปลง  7,773,333 
7. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง - - -  - 
8. นายพลรชฏ เปียถนอม - - -  21,600 
9. นางเอมอร โชติยะปตุตะ - - -  - 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ ประกาศบงัคบัใชว้นัที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทกุประการ  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

 

โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
  

นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ หรือ  นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ หรือ นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสามคน 
ลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 
ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นวัตกรรม  
และก ากบัดแูล โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละท่าน มีดงันี ้
 

ช่ือ – นามสกุล  

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทีมี่การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง นวัตกรรม  

และก ากับดูแล 
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง  4/4 4/4 - 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม  3/4 3/4 2/2 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ  4/4 4/4 - 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 4/4 - 2/2 
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 4/4 - 2/2 
6. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 4/4 - - 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน 4/4 - - 

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

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล / ประธาน

กรรมการบริหาร /ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล / กรรมการบริหาร 
6. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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หมายเหต ุ: 
 - นายพลรชฏ เปียถนอม ขาดการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 1 ครัง้ และการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ เน่ืองจากติดภารกิจ จึงท า
ใหไ้ม่สามารถมาเขา้รว่มประชมุได ้ 

- บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดย
การประชมุแต่ละครัง้ไดม้ีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมีการส่งหนังสือนดัประชมุพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บริษัทไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชมุรวมทัง้ไดม้ีการจดบนัทึกรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุม
ท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได้ ทัง้นีค้ณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชุม
ล่วงหนา้ทกุปี โดยจะแจง้ก าหนดการประชมุของปีหนา้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทไตรมาสท่ี 3 ของทกุๆปี 
 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ที่รบัผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง นวัตกรรม และก ากับดูแล 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นวตักรรม และก ากบัดแูล จ านวน 3 ท่าน  

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายพลรชฏ  เปียถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
2.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 
8.4 คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 5 ท่าน  
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
4.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
5.  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร 
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8.5 ผู้บริหาร 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ย  
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2.  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 
3.  นางมณฑา  ทสัฐาน ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการ Demand 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
5.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 
6.  นางสาวชลธร  งามจิตรเจริญ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการ Supply 
7.  นางสาวฐิติพร เขียวยวง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให ้นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558  

โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 

กรรมการผู้จัดการ 
คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
นวัตกรรม และก ากับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

คณุฐิติพร เขียวยวง 

ฝ่ายการบริหารและ
พฒันาทรพัยากรบคุคล 
คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายจดัการ Supply 
คณุชลธร  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและ
จดัซือ้ต่างประเทศ 

คณุวราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายจดัการ Demand 
คณุมณฑา  ทสัฐาน 

ฝ่ายพฒันาและควบคมุ
ระบบธุรกิจ 

คณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 
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8.7 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

1)  กรรมการ 
  ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 วนัที่ 23 เมษายน 2562 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ส าหรบังวดปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการดงันี ้
 

(หน่วย : บาท) 

ช่ือ – สกุล 

ปี 2561 ปี 2562 
คณะ 

กรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
นวัตกรรม 

คณะ 
กรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
นวัตกรรม 

1.  นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง 46,000 37,000 - 62,000 50,000 - 
2.  นายพลรชฏ เปียถนอม 55,000 43,000 15,000 39,000 33,000 20,000 
3.  นางเอมอร โชติยะปตุตะ 51,000 43,000 - 52,000 44,000 - 
4.  นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ - - - - - - 
5.  นายธีรนาท งามจิตรเจริญ - - - - - - 
6.  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ - - - - - - 
7.  นางมณฑา ทสัฐาน - - - - - - 

หมายเหต ุ:  
1. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชมุเมื่อ

วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2562 ทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยใชค้่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการปี 2561 
 2. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล ครัง้ที่ 2-4/2562 บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการโดยใชค้่าตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการปี 2562 ซึ่งผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 2562  

 
 

 

 

 

 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน  

(บาท/ คน/ คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 15,500 
กรรมการ 13,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 
กรรมการตรวจสอบ 11,000 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม 10,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรม    5,000 
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2) ผู้บริหาร 
ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารดงันี ้
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน และโบนสั 7 10.05 7 8.09 
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าต าแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็นตน้ 7 4.48 7 4.13 

รวม 7 14.53 7 12.22 
 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
1) กองทุนประกันสังคม 
บริษัทสมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่ผูบ้ริหารจ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้เท่ากบั 61,500 บาท   

 
2) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทไดจ้ัดใหมี้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษัทไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 2-5% (ตามอายุงาน)  ของเงินเดือน  

โดย ณ สิน้ปี 2562 บริษัทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหารจ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้เท่ากบั  152,480 บาท    
 

3) ประกันชีวิตกลุ่มแบบช่ัวระยะเวลา  
 บริษัทไดจ้ดัใหพ้นักงานทกุคนสามารถเขา้รว่มโครงการประกนัชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา โดยบริษัทจะจ่ายสวสัดิการนีใ้หห้ลงัจาก
พนักงานมีอายุงานครบ 1 ปี หรืออยู่ในระดบั Group Leader ขึน้ไป ซึ่งประกนัชีวิตดงักล่าวอยู่ในรูปแบบประกันชีวิตซึ่งคุม้ครองกรณีเจ็บป่วย 
และอบุตัิเหต ุรวมถึงกรณีเสียชีวิต โดยมีผูบ้ริหารเขา้รว่มโครงการปี 2562 จ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้ 41,539 บาท  

 
4) โครงการผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายุ 
บริษัทไดจ้ัดใหมี้โครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดือน เดือนสุดทา้ยซึ่งใหผ้ลประโยชนแ์ก่พนักงานในรูปการประกันระดบัเงิน

เกษียณอายุที่จะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชนท์ี่ใหจ้ะขึน้อยู่กับระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของ
พนกังานก่อนที่จะเกษียณอาย ุโดยบริษัทประมาณผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายสุ าหรบัผูบ้ริหารทกุรายในปี 2561 และในปี 2562 เท่ากบั 1.63 
ลา้นบาท และ 0.43 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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8.8 บุคลากร 
8.8.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทน 

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ทัง้สิน้จ านวน 113 คน  และจ านวน  111 คน ตามล าดบั บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานทั้งสิน้ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จ านวน 29.38 ลา้นบาท และจ านวน 
29.90 ลา้นบาท  ตามล าดับ  ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่าย 
ดงันี ้

 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
จ านวนค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 6 6 5.11 2.49 
ฝ่ายการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 10 8 1.94 1.45 
ฝ่ายการจดัการ Supply 66 57 14.27 13.67 
ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 1 1 0.39 0.45 
ฝ่ายจดัการ Demand 22 32 4.35 8.59 
ฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 8 7 3.32 3.25 

รวม 113 111 29.38 29.90 
 

1) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทไดจ้ัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม 2559 กบับริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 
 

2) โครงการผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายุ 
บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานแสดงอยู่ในหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 4.60 ลา้น 

และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 4.60 ลา้นบาท โดยเป็นค่าใชจ้่ายของปี 2561 จ านวน 0.90 ลา้นบาท และของปี 2562 จ านวน 
0.36 ลา้นบาท 

 

8.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
        -ไม่มี- 
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8.8.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรพัยากรส าคัญที่จะท าใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จและเติบโต

กา้วหนา้ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง   บริษัทสนับสนุนและ

ลงทนุดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากร มีการปรบัตัวเพื่อใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่ส  าคญัคือ การเพ่ิม

ขีดความสามารถและการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทกัษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรบัเปลี่ยนทศันคติของบคุลากร

ทกุระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั บริษัทไดมี้การก าหนดกรอบแนวทางพฒันาทรพัยากรบคุคลทกุระดบั โดยการวางแผนและพฒันาอาชีพ 

(Career Planning & Development)  ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการไปดูงานทั้งในและนอก

ประเทศ เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่ มุ่งสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร 

 บริษัทใหค้วามส าคญัในการพฒันาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีพี่เลีย้งคอยใหค้ าแนะน า โดยผ่านโปรแกรม On the 

Job Training ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน นับตัง้แต่วันแรกที่เริ่มปฏิบตัิงาน และฝึกใหพ้นักงานรุ่นพี่ดูแลสอนงาน เป็นการใชร้ะบบพี่เลีย้ง  ถ่ายทอด

ความรูใ้หแ้ก่พนักงานรุ่นนอ้ง และในช่วงเดือนตลุาคมของทกุปี จะมีการสอบทกัษะเพื่อวดัระดบัความรูค้วามสามารถประจ าต าแหน่ง เพื่อการ

ปรบัต าแหน่งใหส้งูขึน้และมีหนา้ที่งานที่แตกต่างไปจากเดิมและสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ตวับคุลากรสงูขึน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายละเอียด ปี 2562 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนกังานทัง้หมด 102 ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง/คน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี เนื่องจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามองคป์ระกอบ
ต่างๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้นัน้ จะช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว้  บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความ
ถกูตอ้งและโปร่งใส  รวมทัง้เป็นการปลูกฝังใหพ้นักงานทัง้องคก์รมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี  ที่เสริมสรา้งความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริม
กิจการของบริษัทใหมี้การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นแก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยว ขอ้ง อีกทั้งยัง
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 หมวดดงันี ้
 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะไดร้บัส่วน
แบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถ้ือ
หุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการ
ใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ 

1. จดัส่งหนงัสือนัดประชมุใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชมุ ตลอดจนขอ้มลูประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองที่ตอ้งตดัสินใจในการประชมุอย่างครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที่และอิสระ 
4. ใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้รายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่ารอ้ยละหา้สามารถน าเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ไม่เกิน 90 วนั ก่อน

การประชมุผูถ้ือหุน้ 
5. เม่ือการประชุมเสร็จแลว้ บริษัทจะจัดท ารายงานประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้
 

โดยภายหลังจากบริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ บริษัท
จะตอ้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้ นล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น
ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชมุ นอกจากนี ้ผูถ้ือหุน้จะไดร้ับขอ้มูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรพัย ์เว็บไซตบ์ริษัทและการลงข่าวสารในหนังสือพิมพต์าม พ.ร .บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี ้
บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยพรอ้มเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพื่อรว่มชีแ้จงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้ในที่ประชมุ 
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หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 

บริษัทตระหนักถึงหนา้ที่ในการดูแลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรบัส่วนแบ่งก าไร การรบัทราบขอ้มู ล
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทน บริษัทไดส้่งหนงัสือมอบ
ฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พรอ้มทั้งแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวตัิของกรรมการอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ
วิธีการมอบฉนัทะ ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ
การประชมุ โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทยงัไดใ้หส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ในการประชมุผูถ้ือหุน้ บริษัท
จะด าเนินการประชมุเรียงตามวาระที่ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้ทีมี่ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ที่สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และสรา้งก าไรใหก้บับริษัท ซึ่งส่งผลต่อ
ความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทได ้บริษัทจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ 
เจา้หนี ้ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชนท์ี่ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดร้บัอย่างทั่วถึง 
การจดัใหมี้ช่องทางส าหรบัใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน ์และสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บับริษัท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
   

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความรูแ้ละทกัษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 
ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้รายใหญแ่ละรายย่อย เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้โดยรวม 

พนักงาน : บริษัทไดป้ฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมใหค้วามส าคญั
ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่ วถึงและสม ่าเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพฒันาทกัษะในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ บริษัทปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกับพนักงานอย่างเคร่งครดั มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ส าหรบัพนกังาน และสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น โบนสั การประกนัสขุภาพ การประกนัอบุตัิเหต ุเป็นตน้ 

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลกูคา้อย่างเครง่ครดัโดยใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัเป็นส าคญั 

คู่แข่ง : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รกัษาบรรทัดฐานของขอ้พึงปฏิบัติในการ
แข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

คู่ค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างจริงใจ ไม่
เอารดัเอาเปรียบ และไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นทจุริตในการคา้กบัคู่คา้ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครดั ในเรื่องวตัถุประสงคก์าร
ใชเ้งิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกัน และเรื่องอ่ืนใดที่ได้ท าขอ้ตกลงไวก้ับเจา้หนี ้เพ่ือ
บรรลปุระโยชนร์ว่มกนั 

สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

: บริษัทจะไม่ท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มอีกทั้งยังตอ้ง
แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมปลกูฝังจิตส านึกของความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดขึน้ใน
หมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ปฏิบัติและควบคุมใหมี้การปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้มาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจง้เบาะแส 
ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดงันี ้

 
จดหมาย : เลขานกุารบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู่9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท ์: 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานกุารบรษิัท)  
แฟ็กซ ์: 02-816-9315 #444 
เว็บไซต ์: www.ziga.co.th 
อีเมล ์: tanida@ziga.co.th 
 
ส าหรบัพนกังานสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารไดโ้ดยผา่นอีเมลเ์ลขานกุารบรษิัท  
 
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  
 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่มีความประสงคจ์ะติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถรอ้งเรียนโดยผ่าน 
 
เลขานกุารบริษัท  

  คณุธนิดา เกรียงพานิช  tanida@ziga.co.th 

 
ทั้งนีบ้ริษัท ก าหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรกัษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง

เบาะแส โดยบริษัท จะน าเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส  าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทเพ่ือใหผู้เ้กี่ยวขอ้งกับบริษัททัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียม
กนั โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้และบริษัทไดเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ บริษัทจะท าการเผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหมี้การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปรง่ใสอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี  ้

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

(แบบ 56-1) ที่มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสรา้งขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน โครงสรา้งคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนกุรรมการต่างๆ เป็นตน้ 
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- เว็บไซตข์องบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า ในปัจจบุนัการเปิดเผยขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเรว็ ผูถ้ือหุน้

และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลู และน่าเช่ือถือ ดงันัน้คณะกรรมการจึงได้
ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต 
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวส าคัญของบริษัท ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดขอ้มูล
ดงักล่าวได ้ 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุ ที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นระดบัผูบ้ริหารจากองคก์รต่างๆ 

จึงสามารถน าประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร 
ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้คณะ   ปัจจุบนับริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้จ านวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทดงันี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางและกล

ยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่าง
คล่องตวั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  1 ท่าน จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียง
พอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได ้

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดูแล บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล
ทั้งสิ ้น 3 ท่าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ไวอ้ย่างชัดเจนในอ านาจการด าเนินงานของ
บริษัท (Authority Table) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือใหมี้หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัทปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง และ
ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต แล ะ
ค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

 
นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทและบคุคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งดแูล
ใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ที่ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูล
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัทรวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีโดยเครง่ครดั 

นอกจากนี ้บริษัทจะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายงาน และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตหนา้ที่และอ านาจ

ด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สุด และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบในการอนุมัติ การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรพัยส์ินออกจากกัน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานไดโ้ดยฝ่ายบริหาร  และจดัการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการ
ด าเนินงาน วิเคราะหถ์ึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งติดตามความเสี่ยงนัน้ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหนา้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดมี้การก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้  
7 วัน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุมรวมทั้งได้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอ้มให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได ้
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรบัการรกัษากรรมการและ

ผูบ้ริหารที่มีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ทั้งนี ้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท  ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกบัผลด าเนินการของบริษัท 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่าง
ต่อเนื่อง ไดแ้ก่ หลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล และคณะกรรมการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ที่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัไดด้งันี ้

1. มีอ านาจ หนา้ที่ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดแูลและจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั
และมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ โดยยึดหลกั “ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

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

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม 

และกำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบรษัิท 
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3. ควบคุมและก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวาง
แผนการสืบทอดงาน 

4. ก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส  าคัญ 
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารและคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ที่แต่งตัง้  ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก าหนดนัน้ตอ้ง
ไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

6. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  ทั้งนี ้การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลักษณะ เป็นการมอบ
อ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดที่จะท าขึน้กบับริษัท หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามที่นิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และ/หรือตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย   และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเวน้แต่เป็น  การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรบัผิดชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน
กรรมการ  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ  หนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ 

 
9.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที่
และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในนอกจากนี ้พิจารณาความเป็นอิสระ
ของส านักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมรว่มกับผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ1 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื่องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหมี้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท 
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6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่ าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7. อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
การตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบการควบคมุและขัน้ตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นส าคญัที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 
9. พิจารณาทบทวนบทบญัญัติเกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
10. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
11. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion 

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

คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูตามที่ประกาศตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี  ้
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด ของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
(ซ) รายงานอ่ืนที่เห็นว่าผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
14. ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า 

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดต ามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

15. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง นวัตกรรม และก ากับดูแล 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม
และก ากบัดแูล มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบที่อาจมีต่อองคก์รและสนบัสนุนส่งเสริมนวตักรรมองคก์รเพ่ือ
ความยั่งยืน 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดูแล ใหค้รอบคลมุถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล ตามความจ าเป็น 
4. ติดตามด าเนินการบริหาร ความเสี่ยง นวตักรรม และก ากับดูแล รวมทัง้วิเคราะห ์ประเมินผล จัดการติดตามและรายงาน

อย่างเป็นระบบ 
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5. รายงานความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรบัทราบและ/หรือพิจารณาทกุไตรมาส 

6. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

9.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารมีขอบเขตหนา้ที่
และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
2. ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

3. ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์
เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

4. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท  

5. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล ปรบัขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ าของพนักงาน
บริษัทตัง้แต่ระดบัรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารลงไป  

6. เจราจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงินส าหรบัแต่ละ
รายการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

7. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 
8. ก ากบัดแูลการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัท 
9. ก ากบัดแูลด าเนินการส่วนงาน Business Development ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัท 
10. อนมุตัิและแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่างๆที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
11. ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นในการปฏิบัติ

หนา้ที่ดงักล่าว 
12. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจ

ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ /
หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจ
ช่วงที่ท  าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุม 
ผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้
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9.2.5 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหก้รรมการผูจ้ัดการมีขอบเขตหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์
ประกาศอ่ืนใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

2. ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์
เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

3. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท  

4. ก ากับดูแลการด าเนินการดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทที่ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริษัท  

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนส าหรับพนักงานบริษัท  
โดยสามารถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วงใหด้ าเนินการแทนได ้

6. เจราจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงินส าหรบัแต่ละ
รายการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

7. ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชนข์องบริษัท รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

8. มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ เพื่อประโยชนข์องบริษัท 

 

9.2.6 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ที่ และ
ความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ 
เพ่ือเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัไดด้งันี ้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2. พิจารณากลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายจัดการ ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัท 
การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรพัยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบ 

3. มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และก าหนดอ านาจ
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคุมก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานของ
คณะอนกุรรมการ และ/หรือคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลตุามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และก ากบัดแูลให้
การด าเนินงานมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิ 

44



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                        

 

6. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้น
บาท  แต่ไม่เกินงบประมาณที่รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ส  าคญัๆ ที่ไดก้ าหนดไวใ้น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเช่ือใดๆของบริษัท แต่ละ
รายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

8. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การก าหนดเงิน
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนักงานระดบัผูบ้ริหาร ตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่าขึน้ไป ยกเวน้ต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

10. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข
บคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆไดต้ามที่เห็นสมควร 

11. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ
อ านาจช่วงที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  

คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคา้ปกติ   ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

 
9.2.7 อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหอ้ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
และผูบ้ริหารมีรายละเอียดดงันี ้

 

ระดับ ซือ้/ขาย/โอนทรัพยสิ์น 

ซือ้-ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็นปกติและเก่ียวเน่ืองกับการค้าปกติ 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาก่อภาระผูกพัน

ทางการค้า 

ท าสัญญาเงินกู้/เงินค า้
ประกันและภาระผูกพันทาง

การเงิน 

คณะกรรมการบริษัท 
(มีมติไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง) 

ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป ตัง้แต่ 150 ลา้นบาทขึน้ไป ตัง้แต่ 300 ลา้นบาทขึน้ไป 

คณะกรรมการบริหาร 
- ตามงบประมาณ 
- นอกงบประมาณ 

 
ตัง้แต่ 5 ลา้นบาท – 100  ลา้นบาท 

ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

80 ลา้นบาท – 150 ลา้นบาท 
 

 
ตัง้แต่ 5 ลา้นบาท – 300 ลา้น

บาท 
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
- ตามงบประมาณ 
(อนมุตัิโดย
คณะกรรมการ บริหาร) 

 
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 
 

ไม่เกิน 80 ลา้นบาท  
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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ระดับ ซือ้/ขาย/โอนทรัพยสิ์น 

ซือ้-ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการอัน
เป็นปกติและเก่ียวเน่ืองกับการค้าปกติ 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาก่อภาระผูกพัน

ทางการค้า 

ท าสัญญาเงินกู้/เงินค า้
ประกันและภาระผูกพันทาง

การเงิน 

- นอกงบประมาณ* ไม่เกิน 1 ลา้นบาท ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
*หมายเหต ุ: 
1. กรณีท่ีมีการอนมุติันอกงบประมาณเกินกว่า 1 ลา้นบาท จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริหารรบัทราบในการประชมุครัง้ต่อไป เพื่อพิจารณาว่าควรตอ้งมี
การปรบัปรุงงบประมาณหรือไม่ 
2. กรณีท่ีเป็นรายการซือ้/ขาย/โอนทรพัยส์ินเดียวกนัแต่แบ่งจ่ายช าระ ใหพ้ิจารณาจากมลูค่ารวมของทรพัยส์ินนัน้ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 

การคดัเลือกบุคคลที่แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทจะกระท าผ่านการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณา
คดัเลือกจากประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหาคดัเลือก
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับ  
ของบริษัท 

 
9.3.1 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการที่บริษัทนั้นไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทซึ่ง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร ตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงักล่าวดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตั้ง
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีซึ่งบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มารบั
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
5. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 
บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงแค่วาระที่ยงัเหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการ
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 
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6. ที่ประชมุผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในสี่ของจ านวนผูถ้ือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือ
โดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบริษัท 

 
ปี 2562 ไดก้ าหนดใหมี้การทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เพ่ือท าการประเมินกรรมการบริษัทเป็นประจ า

ทกุปี เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินตนเองของ
กรรมการทั้งคณะ  และประเมินตนเองรายบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ  และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอ
คณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยในรายงานประจ าปี เพ่ือใหก้ารประเมินผลดงักล่าวมีหลกัเกณฑท์ี่เหมาะสม บริษัทไดป้รบัปรุงขอ้ค าถามและ
เกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบผลการประเมินดงักล่าว และ
น าขอ้เสนอแนะจากการประเมินผล มาก าหนดแนวทางที่จะปรบัปรุงใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้คณะ)  

ประเด็นค าถาม ประกอบดว้ย 4 หมวดหลกั ไดแ้ก่  
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2.  การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
4. เร่ืองอ่ืนๆ  
กรรมการที่ท  าการประเมิน  คือ กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2562 รวมทัง้สิน้ 7 ท่าน 
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) มีค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย : รอ้ยละ 93.30% 

 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)  
 ประเด็นค าถาม ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
 1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
 2. การประชมุของคณะกรรมการ 
 3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
สรุปผลการประเมินกรรมการรายบคุคล (ตนเอง) มีค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย : รอ้ยละ 95.84% 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถของ
กรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 
การอบรมของกรรมการ 

 
บริษัทมีกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และแสวงหาความรูใ้นหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับสนุนให้

กรรมการทกุคนไดศ้ึกษาและอบรมเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมพูนความรูเ้กี่ยวกับการท าหนา้ที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง และสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่ม
อบรมหลกัสตูรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งท าใหเ้กิดมมุมองที่มีประโยชนน์ ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษัท 
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นอกจากนัน้ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท  ยงัไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสมัมนาความรูใ้นดา้นต่างๆ 
ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรบัเชิญในกิจกรรมสมัมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์และความ
คิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆ อีกดว้ย 
 

9.3.2 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทจะรว่มกนัพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้มของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ ยวขอ้ง นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่า 3 ท่าน 

 
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล

ของบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ านาจควบคุม

ของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสัมพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะรบัการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้และไม่เป็น
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะพน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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9.3.3 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จาก
กรรมการอิสระของบริษัทที่คุณสมบตัิตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/ หรือระเบียบของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
3. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ยหนึ่งคนที่มีความรูค้วามสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 
9.3.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
บริษัทจะลงทนุในบริษัทที่มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 

หรือกิจการสนบัสนนุกิจการของบริษัทอนัจะท าใหบ้ริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) 
ใหก้ับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหมี้ความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัท 

ทัง้นีใ้นการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีคุณสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและควบคุมการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่มดงักล่าว ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย  และ/
หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด าเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุ ดแก่บริษัท
และเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 
 
9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว น าความลบั
และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใชข้อ้มูล
ภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษัท รวมถึงการ
โอน หรือรบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า
ดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือใหผู้อ่ื้นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะ
ถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษัท 

3. บริษัท ไดด้  าเนินการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง เขา้ใจและรบัทราบภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยใ์นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246  และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298  แห่งพระบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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4. บริษัท ไดด้  าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา  275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้บริษัท จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้ง ทราบเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

 
นักลงทุนสัมพันธ ์ 
 

บริษัทไดก้ าหนดใหเ้ลขานกุารบริษัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับดา้นนกัลงทนุสมัพนัธใ์นการสื่อสารและเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา ใหก้ับนักลงทุน นักวิเคราะห ์สื่อมวลชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่ อดา้น
ต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร ่หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์การจดัประชมุและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพรข่อ้มลูทาง เว็บไซต ์อีเมล ์เป็นตน้ 
 
 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 
โทรศพัท ์: 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานกุารบรษิัท)  
แฟ็กซ ์: 02-816-9315 #444 
เว็บไซต ์:  www.ziga.co.th 

 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ ์

 

คณุธนิดา เกรียงพานิช  
โทรศพัท ์: 02-816-9315 ต่อ 212 
อีเมล ์: ir@ziga.co.th 

 
นอกจากตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณพนกังานแลว้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัิของนกัลงทนุสมัพนัธ ์ดงันี  ้

 
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์

 

1. เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา 
2. รกัษาความลบัของบริษัทและไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์่วนตนและผูอ่ื้น 
3. เปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลที่เกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลนักลงทุน  

สมัพนัธไ์ด ้
4. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตัิบนอามิสสินจา้ง

ใดๆ ที่เป็นเหตจุงูใจส่วนบคุคลและเอือ้ประโยชนส์่วนตนมากกว่าประโยชนข์องบริษัทและผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้ง 
5. สรา้งความเช่ือมั่น สรา้งภาพลกัษณ ์และทศันคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีแก่ทกุฝ่าย 
6. ปฏิบตัิตามแนวทางการดแูลการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหุน้ที่บริษัทก าหนดอย่างเครง่ครดั 
7. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ 
8. หมั่นศกึษาหาขอ้มลูบริษัท และหาความรูเ้พ่ือพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

 
กิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” 
 บริษัทเปิดโอกาสจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชีแ้จงข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์นกัลงทนุ สื่อมวลชน และผูถ้ือหุน้ที่สนใจมารว่มงาน เพื่อเป็นการสรา้งความเช่ือมั่น ความมั่นใจ ในการเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท  
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กิจกรรม “mai FORUM 2019” 
 เม่ือวนัที่ 13 กรกฏาคม 2562 ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ รว่มกบัสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม

เอไอ ไดจ้ัดกิจกรรม mai FORUM 2019 โรงแรมเซนทาราแกรนด ์Central World โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูลบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอใหก้บันักลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์สื่อมวลชน และผูท้ี่สนใจ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบริษัทต่างๆ ซึ่งภายในงานไดมี้
กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงขอ้มูลและสินคา้ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวซึ่ ง
ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากนกัลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูถ้ือหุน้ และผูท้ี่สนใจเป็นจ านวนมาก 
 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  

บริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการแนะน าบริษัท การใหข้อ้มูลผลการด าเนินงาน ตลอดจนการใหส้ัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสมัพนัธแ์ละมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุส่วน และผูท้ี่สนใจ ไดร้บัทราบขอ้มูล
ของบริษัทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆอาทิเช่น หนงัสือพิมพ ์รายการวิทย ุการเป็นวิทยากรรบัเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็นตน้ 
 
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่ง

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวม 1,200,000 บาท  
 

2. ค่าบริการอ่ืน 
     - ไม่มี - 
 
 
 

 

 

 

51



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                          

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
ภายใตแ้นวความคิดที่ว่าการด าเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดลอ้มที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถท าใหเ้กิดการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนได ้  

 

 

 

 

 
พันธกิจ 

 
• ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สรา้งลูกค้าเฉพาะกลุ่ม(niche market)ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสม 

กบัการใชง้าน 
• ขับเคลื่อนองคก์รดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  

ลดตน้ทนุบริหาร 
• วิจยัพฒันาสินคา้ระบบการสรา้งรา้นคา้ส าเรจ็รูป I-retail เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินคา้และรองรบัสงัคมผูส้งูวยั ลดการพ่ึงพิงแรงงาน 

 

 

 

  

 
Smart-Work Smart   การท างานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราตอ้งเขา้ใจและสามารถปรบัปรุงการท างานดว้ยความคิดที่สรา้งสรรค ์เพื่อ
การท างานที่ดีกว่าเสมอ และรูจ้กัการประยกุต ์เครื่องมือ เช่น IT เพ่ือพฒันาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองคก์ร กบัโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 
Spirit-Never give up ทศันคติในการกา้วผ่านอุปสรรคต่างๆ ตอ้งอาศยัจิตวิญญาณของนักสู ้และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราตอ้งมีจิตวิญญาณ  
ที่จะมองอย่างสรา้งสรรคเ์สมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรบัตวัไดเ้สมอดว้ยทศันคติที่ดี 
Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลกดังนั้น เราต้องเตรียมพรอ้มเสมอด้วยพลังที่พรอ้มจะ
เปลี่ยนแปลง 
Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรูแ้ละช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และท างานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ขององคก์ร 
เหมือนพี่เหมือนนอ้ง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องคก์ร สงัคม และโลกที่เรา
ก าลงัอยู่จะเติบโตไปพรอ้มกนัหากเรามีการแบ่งปัน 

SMART SPIRIT ENERGETIC SHARING 

“เพิม่มลูคา่ธรุกจิดว้ยนวตักรรม” 

VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 
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นโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิด

ทรพัย์สินทางปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงานใชท้รพัยากรและทรพัยส์ินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการ  

ที่มีลิขสิทธิ์ถกูตอ้ง และไม่สนบัสนนุสินคา้หรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

2.การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกตอ้ง โดยจัดใหมี้แนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้บ้ริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง ไม่สนับสนุนใหมี้การ
สรา้งความส าเรจ็ของงานดว้ยวิธีการทจุริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัติามกฎหมายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดนโยบาย 
ดงันี ้

• สรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต 
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ  

ใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทจุริต หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทจุริตและคอรร์ปัชั่นต่างๆ 
• หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกรอ้ง หรือยอมรบัซึ่งทรพัยส์ินหรือ

ผลประโยชนอ่ื์นใด ส าหรบัตนเอง หรือผูอ่ื้นที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางมิชอบ หรือ
อาจท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

• หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานใหห้รือเสนอที่จะเสนอที่จะใหท้รพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ่ื์นใดแก่
บคุคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใด ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่
ของตน 

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจ ริตคอรร์ัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม  
หากมีการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ที่นอกเหนือจากเงินตราโดยผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
การตลาดของบริษัทนัน้ บริษัทไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

 
3.การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตวัตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนไดแ้ละ
มีความพ่ึงพากนัและกนั โดยองคก์รมีความเคารพต่อ สิทธิมนษุยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการ
ไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
 
4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยมีหลกัการที่ส  าคญั 2 ดา้นดงันี ้

• บริษัทเนน้ความรกัความสามคัคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่นอ้ง ท างานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ท างานที่เอือ้อ านวย และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองและน าความรูค้วามสามารถรว่มกนัสรา้ง
ความกา้วหนา้ทัง้ต่อตนเองและองคก์ร จึงจดัใหมี้การอบรมและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง 
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• บริษัท จัดให้มีผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี ้ยขยัน ประกันสังคม  
เงินรางวลัพิเศษผลิตและขายเขา้เป้า ชุดยูนิฟอรม์ คอมพิวเตอร ์โน๊ตบุ๊ค งานเลีย้งสงัสรรคป์ระจ าปี จัดการแข่งขนักีฬา
ภายใน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/
งานศพ 
 

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
 
บริษัทใหค้วามส าคญัในเรื่องความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยมีแนวนโยบายปฏิบตัิความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ดงันี  ้

• ส่งมอบสินคา้และใหบ้ริการที่มีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม 
• ใหข้อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือใหท้ราบเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการนัน้ๆ 

• ติดต่อกับลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจไดข้องลูกคา้ และจัดใหมี้ระบบกระบวนการที่ให้
ลกูคา้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัคณุภาพ รวมทัง้ความรวดเรว็ในการตอบสนอง 

• รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ 
 
6.การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษัทใหค้วามส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพฒันาเทคโนโลยีที่สะอาดและทนัสมยั 
เพ่ือใหทุ้กกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืนโดยใชห้ลกั 3R คือ ลดการใชท้รพัยากร (Reduce) 
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่(Reuse/Recycle) และฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่ งแวดล้อม  
(Zero Emission) เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้ระบวนการสรา้งอตุสาหกรรมสะอาดอย่างแทจ้ริง 

การจดัการสิ่งแวดลอ้มของบริษัทที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมหมายถึงความตระหนกัว่า การประกอบกิจการไดก้่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในระดบัมากและนอ้ย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบา้ง และยอมรบัว่าจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้พฒันากระบวนการ
ประกอบกิจการ ใหส้ามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพรอ้มกบัปกป้องและบรูณะฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้มใหก้ลบัคืนมาไดด้งัเดิมในที่สดุ
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและสรา้งความยั่งยืนใหก้บักิจการเอง รวมทัง้สงัคม ชมุชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 
7.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 
 บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่ งของชุมชนหรือสังคมซึ่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ดว้ยการสรา้งการจา้งงานและ
สรา้งความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท าใหเ้กิดความเขม้แข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชมุชนโดยมีแนวนโยบายการด าเนินงาน 
ดงันี ้

1) มุ่งมั่นพัฒนาใหธุ้รกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยของ
ชมุชน และใหค้วามช่วยเหลือสงัคมดว้ยความตัง้ใจ 

2) ด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคมทั้งชุมชนใกลแ้ละชุมชนรอบบริษัท 
รวมถึงชมุชนในพืน้ที่ห่างไกลที่สาธารณปูโภคเขา้ไปไม่ถึง 

นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นให้ความส าคัญในการพัฒนาการท างาน และด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแลว้ ยงัไดใ้หค้วามส าคญักับสังคม และสิ่งแวดลอ้มไม่ลดหย่อนไปกว่ากันโดย บริษัทมุ่งที่จ ะ
ตอบแทนสงัคม ดว้ยการท านบุ  ารุงสภาพสงัคมไทยใหน้่าอยู่ตลอดไป 
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8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
 

บริษัทจะสนบัสนุนการสรา้งสรรคแ์ละส่งเสริมการมีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมที่สรา้งความ
สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
ดงันี ้

• นวตักรรมที่เป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมระดบับคุคล 
การพฒันานวตักรรมอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในระดบับคุคลใหค้วามส าคญักับการปลกูจิตส านึกการ

เป็นผูท้ี่สรา้งสรรคน์วตักรรมที่สามารถตอบสนองวตัถปุระสงคท์างเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็ตอบสนองความตอ้งการ
ของสังคมด้วย อันเป็นการพัฒนานวตักรรมอย่างมีความรบัผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกบริษัทการเปิดโอกาสให้
พนกังานท าประโยชน ์หรือแสดงความเสียสละใหส้งัคม ท าใหเ้กิดประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่สามารถเปลี่ยนทศันคติที่มี
ต่อสิ่งรอบตวัในทางที่ดีขึน้ได ้ท าใหพ้นักงานมีค่านิยมที่ดีในการท างาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทาง
นวตักรรมของบริษัทเขา้กบัการแกปั้ญหาของลกูคา้และสงัคมไดอ้ย่างแทจ้ริง 

• นวตักรรมที่เป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมระดบักิจการ 
การสรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในระดบับริษัทนัน้ มุ่งเนน้การรว่มพฒันานวตักรรม

กับผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจรว่มสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมใหด้ีขึน้ เป็นการ
สรา้งนวตักรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพฒันานวตักรรมภายในตามปกติ 

การพฒันานวตักรรมบริษัทมองว่าจะท าใหมี้ศกัยภาพเพ่ิมขึน้และ สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมที่กิจการของ
บริษัทไม่สามารถด าเนินการไดเ้พียงล าพงั แต่ตอ้งเกิดจากความรว่มมือในการพฒันากบัผูอ่ื้นภายนอก เช่น การรว่มกับ
คู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน สรา้งรูปแบบการท างานรว่มกันใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้หรือการพฒันาสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
ใหม่ของบริษัท เป็นตน้ 

 
การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดท าแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2562 การด าเนินการเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม มีดงันี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายการ
พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาส
ใหพ้นักงานมีการเรียนรูแ้ละเลื่อนต าแหน่ง เพื่อความก้าวหนา้ในการ
ท างานเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม โดยในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทมีการ
จดัการสอบวดัทกัษะเพื่อวดัระดบัความรูป้ระจ าต าแหน่งงาน แบ่งเป็น
การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดท า Workshop 
เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพตามนโยบายที่ก าหนดขึน้  
 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน : บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องปฎิบัติตามนโยบายอย่าง
เครง่ครดั และไดด้ าเนินการใหค้วามรูก้บัพนกังานเกี่ยวกบัการทจุริต
คอรร์ปัชั่นในหัวขอ้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบการอบรม การสื่อสารทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท และการสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) 
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กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ( After Process ) 
 
 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทมีการ
ด าเนินการดงันี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบของขวญัใหแ้ก่โรงเรียนเนื่องในวนัเด็ก

แห่งชาต ิ

แจกหอยทอดใหก้บัชมุชนในเทศกาลสงกรานต ์

การมี ส่ วน ร่วมพัฒ นาชุมชนและสั งคม  : คุณ เมทิ นี  งามจิต รเจริญ  
รองกรรมการผูจ้ัดการและผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนผลิต ร่วมใหค้วามรูใ้นหัวขอ้ 
How to success with Digital Technology ในงาน Digital manufacturing 2019 
ณ True Digital park 

 

ZIGA รวมพลงัทีมผูบ้ริหารและพนักงานท ากิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) สนับสนุน
สภากาชาดไทย โดยคุณวราลักษณ์  งามจิต รเจริญ  กรรมการผู้จัดการ  
เป็นตวัแทนมอบเงินบริจาค เพื่อน าไปสมทบทนุรว่มกบัตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 
(mai) ในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย 
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ดว้ยบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหมี้การ

ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควบคู่ไปกบัหนา้ที่ประจ าของพนกังาน จึงใหก้ าหนดนโยบายไว้

ดงันี ้

1. ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุคน 
2. บริษัทจะสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรุงสภาพการท างาน และสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส านึกของพนักงานใหป้ฏิบัติงานด้วยวิธีที่

ปลอดภยั 
4. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัจะตอ้งกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผูน้  า อบรมฝึกสอน จงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 
5. พนักงานทุกคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรพัยส์ินของบริษัทเป็นส าคญัตลอดเวลาที่

ปฏิบตัิงานในบริษัท 
6. พนกังานทกุคนตอ้งดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ที่ที่ก าลงัปฏิบตัิงาน 
7. พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท และร่วมเสนอความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสถานที่หรือสภาพแวดลอ้มในการท างานและวิธีการท างานใหมี้ความปลอดภยั 
8. บริษัทจะจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตามนโยบายที่ก าหนดไวข้า้งตน้เป็นประจ า 

ในปี 2562 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั ดงันี ้

✓ การอบรมการท า CPR การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการอบรมดับเพลิงข้ันต้น  
 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้การอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ใหก้บัพนักงานที่ยงัไม่ไดร้บัการอบรม ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยปัจจุบนัทางบริษัท

ได้มีพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวประมาณ 80 % (กฎหมายระบุให้มีมากกว่า 40 %) โดยในหลักสูตรนี ้ ทางวิทยากรจาก

กรุงเทพมหานคร ไดเ้พ่ิมหวัขอ้การอบรมการท า CPR ซึ่งสอนทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบตัิกบัหุ่นจ าลองใหก้บัพนกังานของบริษัทอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

✓ การปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) 
 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อรกัษาการไดร้บัรองมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจึงไดจ้ัด

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัมาตรฐานนี ้ไดแ้ก่ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในพนักงานเขา้ใหม่ และการสุ่ม

ตรวจประจ าปี การจัดบอรด์ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับยาเสพติด และการเดินรณรงคเ์กี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในซอยพร

พฒันา เป็นตน้ ซึ่งไดร้บัการตรวจประเมินอีกครัง้เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2562  และไดร้บัการรบัรองอีกครัง้ ซึ่งเขา้

รบัเม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
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✓ การส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน 

บริษัทไดมี้การส่งเสริมการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพของพนกังาน โดยจดัใหมี้การเล่นฟตุซอลในช่วงเวลาหลงัพกัรบัประทานอาหาร

กลางวนั รวมถึงการส่งนักกีฬาฟุตซอลของบริษัทเขา้แข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ  ในรายงาน อุตสาหกรรม ลีค ครัง้ที่ 3 

(KWANKHO LEAQUE) 

 

 

 

 

 

 
✓ การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดมี้การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  และด าเนินการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งไดร้บัการ

คดัเลือกจากส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมทุรปราการ ใหเ้ขา้รบัประกาศนียบตัร ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

✓ การเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติคร้ังที่ 13 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน เข้าร่วมสัมมนาในงานความปลอดภัย  

และอาชีวอนามยัแห่งชาติครัง้ที่ 13 ในวนัที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค 
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✓ การเข้าร่วมการสัมมนาเร่ือง "สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพทีบ่ริษัทท่านควรรู้" 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดส้่งเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน และเจา้หนา้ที่ฝ่ายบุคคล เขา้รว่มสมัมนาเร่ือง 

"สิทธิประกันสงัคมกับการตรวจสุขภาพที่บริษัทท่านควรรู"้ ในวนัที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จัดใหบ้ริษัทต่างๆใน

จงัหวดัสมทุรปราการเขา้รว่มงาน 

 

 

 

 

 

 

✓ การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานทีด่ี  

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดส้่งเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างาน และเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล เขา้รว่ม  การประชุม

เชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ การอบรมการใช้เครน 

เพื่อใหพ้นักงานที่มีหนา้ที่ในการใชเ้ครนหรือป้ันจั่นยกสินคา้ไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางบริษัทได้จัดใหมี้วิทยากรที่ไดร้บั

อนญุาตจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเขา้มาอบรมวิธีการใช่เครนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 
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แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอรรั์ปช่ัน 

 
 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดร้ณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริต ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท 
เล็งเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริต โดยเนือ้หาทั่วไปไดบ้รรจุไวใ้นนโยบายการต่อตา้นการทจุริต เพื่อประกาศเจตนารมณท์ี่บริษัทจะ
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายใหทุ้กคนในองคก์ร ไดมี้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกัน ซึ่งผูมี้
ส่วนเกี่ยวขอ้งกับบริษัทไดร้บัทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อตา้นการทุจริตและตอ้งถือปฏิบตัิ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ  
ดงันี ้

 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท กระท าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ  
เพ่ือประโยชนท์างตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้ัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหส้ินบน ทัง้ที่เป็น
ตวัเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานของเอกชน ที่บริษัทไดด้  าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อตา้นการทจุริตอย่างเครง่ครดั 

 
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เครง่ครดั โดยจะไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทจุริตทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม ดงันี ้

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบัสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องที่ตนท าหนา้ที่รบัผิดชอบ 
ทัง้โดยตรง หรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ไม่รบัทรพัยส์ิน สิ่งของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชนอ่ื์น อนัเป็นการชักน าใหเ้กิดการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่

ของตน ทัง้นีก้่อนการรบัของที่ระลึกควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท  
โดยสิ่งของ หรือของขวญัที่ใหแ้ก่กนัในหนา้ที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.2 ไม่ใหท้รพัยส์ิน สิ่งของ ของขวญั หรือของก านัลใดๆ หรือประโยชนอ่ื์น เพื่อจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท าใหผู้ร้บั 
ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคา้เช่นเดียวกันกับคู่คา้รายอ่ืนทั้งนีก้ารใหส้ิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ  ตอ้งมี
มลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั 

1.3 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใดกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได ้หรือท าใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐั     ละเวน้การปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคับ 
และขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว ้

2. ในการจดัซือ้จดัจา้งตอ้งด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ และการใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติตามสญัญาทางธุรกิจสามารถ

กระท าได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้
4. ในการบริจาคเพื่อการกศุล ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรพัยส์ินของบริษัท เพ่ือบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาคเพื่อการกศุล 
ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองคก์รเพื่อประโยชนต์่อสงัคม  
ที่มีใบรบัรอง หรือเช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้ และ ด าเนินการผ่านขัน้ตอน ตามระเบียบของบริษัท 

4.2 การบริจาคเพื่อการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เกี่ยวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้่าเป็นการกระท าที่
ทจุริต เพ่ือหวงัผลประโยชนใ์ด 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนนุ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
การใชเ้งิน หรือ ทรพัยส์ินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป  
ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ภาพลกัษณท์ี่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายตอ้งระบวุตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน และมี
หลกัฐานที่ตรวจสอบได ้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 
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6. ไม่กระท าการอันใดที่เกี่ยวขอ้งกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใชท้รพัยากรใดของบริษัท เพื่อด าเนินการดังกล่าว ทัง้นี ้
บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางออ้ม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวขอ้งกับบริษัท ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้ง
ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ัดการ หรือเลขานุการบริษัท ทราบทนัที หรือแจง้ผ่าน
ช่องทางการแจง้เบาะแส ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายนี ้

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้  าปรึกษา เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่
ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริต เพื่อใหพ้นักงานไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบันี ้ 
รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซ่ือสตัย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
เร่ืองทีแ่จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

1. พบเห็นการกระท าที่ทจุริตที่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบคุคลในองคก์รติดสินบน/รบัสินบน    

เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐับาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2. พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัท จนท าใหส้งสยั 

ไดว้่าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต 

3. พบเห็นการกระท าที่ท  าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน ์กระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท 

4. พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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

 

 
โทรศพัท ์: 02-816-9315-6 ต่อ 212 (เลขานกุารบริษัท) 

 

 
กล่องรบัเบาะแส (ตัง้อยู่ที่หอ้งประชาสมัพนัธ ์ชัน้ 1) 
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  
 

✓  บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือขอ้มูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลได ้และเก็บรกัษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรียนและ  
ผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั  

✓  ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนกรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน   
พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือนรอ้น อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมา
จากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มลู  

✓  ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏบิตัิหนา้ทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้
รอ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลอ่ืนที่ไม่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่
กฎหมายก าหนด 

 
 

ข้ันตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปและรายงานข้อร้องเรียน 

ผลการด าเนินงานปี 2562 ไม่มีการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนที่เกี่ยวขอ้งกับการกระท าทีผ่ิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถกูละเมิดสิทธิ 

รายงานทางการเงินไม่ถกูตอ้ง การทจุริตและคอรร์ปัชั่น หรือระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่งมายงัช่องทางดงักล่าว  

2 

ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิัท  
และ คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร)  

แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส 
 3

หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนั
ควรเชื่อไดว้่าผูท่ี้ถกูกล่าวหาไดก้ระท าการทจุริตจริง บรษิัทจะใหส้ิทธิผูถ้กู
กล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และใหส้ิทธิผูถ้กูกล่าวหาพิสจูนต์นเอง 
โดยการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอนัทจุริตตามท่ีไดถ้กูกล่าวหา 
 

1 

เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส กรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิัท  และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลั่นกรอง สืบสวนขอ้เท็จจรงิ 

4 

หากผูถ้กูกล่าวหาไดก้ระท าการทจุริตจริง  
การทจุริตนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการทจุริต 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบยีบท่ีบริษัทไดก้ าหนดไว ้และหากการกระท าทจุริตนัน้ผิด

กฎหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563  ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหารในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภาพแวดลอ้มการควบคุม  2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง  3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดท าโดยผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานขอ้สังเกตและผลการติดตามของผูส้อบ
บัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2562   

 จากการพิจารณาขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทไดจ้ัดใหมี้การจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ  โดยผูบ้ริหาร
ไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานในองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัในการควบคมุภายใน และจดัใหมี้บคุลากรอย่างเพียงพอเพ่ือที่จะด าเนินการใหร้ะบบ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้สามารถปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุป ระสงค์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ไดก้ าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระดบัอ านาจการบริหารและระดบัการอนมุตัิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัใหมี้ส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจา้ง
หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เขา้มาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทาน
ระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ งกับบุคคล
ดงักล่าวไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม  โดยสามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้กล่าวน าไปใชโ้ดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรบัการควบคมุภายในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคมุภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั 
 
นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน  

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมไดมี้มติแต่งตั้ง บริษัท เวลทต์ี  ้
แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยไดม้อบหมายใหน้ายปิติ ชชัวาลโชคชัย เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่  
ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบริษัท เวลทต์ี ้แอคเคาทต์ิง้ จ ากัด  แลว้เห็นว่ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่การเป็นผูต้รวจสอบภายใน  เนื่องจากมีประสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบ
ภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี   โดยผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเท ศไทย (CPA)  
ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท  จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ขอ้แนะน าใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่างอิสระและเป็นกลาง  

ทัง้นี ้ การพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกยา้ยผูต้รวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งผ่านการคดัเลือกและไดร้บัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการว่าจา้งรวมถึงการเจรจาต่อรองในเร่ืองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ , นายพลรชฏ เปียถนอม และ 

นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร  โชติยะปุตตะ 

กรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้รงคณุวฒิุดา้นบญัชีและการเงิน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 4 ไดมี้การหารือและ

แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นกบัฝ่ายจดัการและผูต้รวจสอบภายใน และประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพ่ือปรกึษาหารือ

อย่างอิสระในสาระส าคญัของการจดัท างบการเงินและแผนการสอบบญัชีประจ าปี  โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดด้งันี ้   

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี รายการปรบัปรุงบัญชีที่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส าคญั และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยไดร้บัค าชีแ้จงจากผูส้อบบัญชี ฝ่ายจัดการ และ

ผูต้รวจสอบภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างถูกตอ้งเพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชนก์ับผูถ้ือหุน้หรือผูใ้ชข้อ้มูลในกา ร

ตดัสินใจลงทุน จึงใหค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าวที่ผูส้อบบัญชีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ ซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไข    

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  เพื่อให้
มั่นใจว่าการด าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้  

มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่นได ้โดยมีส านัก

ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยไดพ้ิจารณาในเร่ืองการด าเนินงาน การใชท้รพัยากร การดูแลทรพัยส์ิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการ

เงิน รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการควบคมุภายในดา้นระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้จากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบ

บญัชี 

3.   การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีหนา้ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานที่อนุมัติไว้  พิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

64



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                          

 

4.   การสอบทานการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหด้ าเนินธุรกิจภายใตห้ลกับรรษัทภบิาลเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

5.   การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาของผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินผลบริษัท ดา้นคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี ความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท างาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้

เสนอแต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562  

6.   สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเห็นต่อการตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัทไดด้  าเนินการดว้ยความโปรง่ใส สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้

ถือหุน้โดยรวม  รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ตามเวลาที่ก าหนด  

7.   สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้

ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคลอ้งตามที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชนต์่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานขอ้มูลทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีที่

รบัรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างครบถว้น 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

 (นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้กับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปความสมัพนัธ ์และ

รายละเอียดของรายการระหว่างกนั ดงันี ้

 

1. ลักษณะความสัมพันธ ์
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ • เป็นประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ ZIGA 

โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 260 ลา้นบาท 

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 

(“KLS”) 

• เป็นบริษัทของครอบครวันายวฒิุศกัดิ์  ทสัฐาน ซึ่งเป็นคู่สมรสของคณุมณฑา  ทสัฐาน  

โดยคณุมณฑา  ทสัฐาน เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุน้ของ ZIGA 

• นายวฒิุศกัดิ์  ทสัฐาน เป็นกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ KLS โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

20 ของทนุจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

• KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยแม่พิมพพ์ลาสติก และธุรกิจจ าหน่าย ติดตัง้อปุกรณ์

ไฟฟ้า 

 

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกนักบับคุคล และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงันี ้

2.1 รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 

 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2561 2562 

ค่าเช่าที่ดิน 600,000 600,000      บริษัทเช่าที่ดินจากนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ แปลงที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิตสินคา้ของบริษัท โดยในปี 2561 และ 
2562 มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท  ตามการประเมินราคาค่า
เช่าจากผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยไดป้ระเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50 
บาทต่อตารางวา  ตามรายงานฉบบัวนัที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็น
ค่าเช่าประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จึงไดมี้การก าหนดอตัราคาเช่า
ให้สอดคล้องกับราคาประเ มิน  ซึ่ ง ได้ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
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2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด  (“KLS”) 

 
3. สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 2 แห่ง รวมวงเงินทัง้สิน้มีจ านวน 905 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 

ประเภทวงเงิน จ านวน (ล้านบาท) หลักประกันวงเงิน 
1. วงเงินสินเช่ือภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทธนาคารกรุงไทย 240 มี 
2. วงเงินสินเช่ือภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทธนาคารกสิกรไทย 360 มี 
3. วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย 305 มี 

รวม 905  
 

วงเงินของธนาคารกรุงไทยค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัท โฉนดเลขที่ 81777 และค า้ประกันโดยกรรมการของบริษัท 
ไดแ้ก่ นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ,  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ  และนายธีรนาท  งามจิตรเจริญ  ในฐานะกรรมการและผูถ้ือหุน้  โดยเป็น
วงเงินสินเช่ือทรสัตร์ีซีท จ านวนรวม 240 ลา้นบาท 

 
ส าหรบัวงเงินของธนาคารกสิกรไทยค า้ประกนัโดยที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัท โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449, 33450, 

59509, 59513, 59805, 59806, 62276, 62279, 62280 และ62283 และค า้ประกนัโดยที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของกรรมการบริษัท คือ นายศภุ
กิจ งามจิตรเจริญ  โฉนดเลขที่ 20005 เป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัวงเงินกู ้แบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือทรสัตร์ีซีทจ านวนรวม 600 ลา้นบาท และวงเงินกู้
จ  านวนรวม 305 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2561 2562 

- ค่าจา้งท าพลาสติกครอบ 
ปลายท่อ 

 
2,028,172 

 
1,921,878 

     บริษัทได้จ้าง  KLS ให้ท าพลาสติกครอบปลายท่อ 
ส าหรบัป้องกนัเกลียวปลายท่อเสียหาย ส าหรบัราคาในการ
จา้งท าพลาสติกครอบปลายท่อมีการเปรียบเทียบราคาและ
เงื่อนไขการคา้กับผูผ้ลิตแม่พิมพร์ายอ่ืนตามกระบวนการ
จดัซือ้ของบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
 
 

- เจา้หนีก้ารคา้ 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

265,959 

2,170,144 

(2,091,311) 

344,792 

 

344,792 

2,056,409 

(2,290,337) 

110,864 
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4. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยแบ่งการท ารายการออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
บริษัทไดมี้การว่าจา้งบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ใหท้ าพลาสติกครอบปลายท่อเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,028,172 บาท และ 
1,921,878 บาทตามล าดบั  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซือ้ไดมี้การ
เปรียบเทียบราคาตามที่ก าหนดไวใ้นการจัดซือ้ตามปกติของบริษัท  

• รายการเช่าทรพัยส์ิน   
บริษัทมีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความ
จ าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนแ์ต่อย่างใด  ทัง้นี ้บริษัทไดมี้การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุน
ซือ้ที่ดินกับการเช่าที่ดินจากกรรมการ  โดยบริษัทตดัสินใจท าสญัญาเช่าเนื่องจากมีตน้ทุนที่ถูกกว่าการลงทุนซือ้ที่ดินท าใหบ้ริษัทไม่
จ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทนุเพื่อใชซ้ือ้ที่ดินจากกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนุมตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกัน 
เนื่องจากรายการเช่าดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและผูบ้ริหารของบริษัทไดพ้ิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอนั
ค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั  ประกอบกับเป็นพืน้ที่ที่มีความได้เปรียบดา้นท าเลที่ตัง้และสามารถด าเนินธุรกิจ
ไดอ้ย่างราบรื่น 

 
5. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 

บริษัทไดมี้การก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันแลว้ซึ่งไดผ้่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สีย 
บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือผูถ้ือหุน้ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิ
การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินคา้ วตัถุดิบ เป็นตน้ โดยการท ารายการดงักล่าว
จะตอ้งมีเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทและบคุคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับคุคลทั่วไป หรือ
การท ารายการในลกัษณะเดียวกับของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

• รายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการเช่าทรพัยส์ิน  หรือ
รายการเกี่ยวกบัการซือ้ขายทรพัยส์ิน หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน เป็นตน้ บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายการใหกู้ย้ืมเงิน
เพ่ือใหบ้คุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง
หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และและส านักงาน ก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท   เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ทุกราย   โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท 

 
6. แนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
 

รายการระหว่างกันที่จะยงัคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจากคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ   
โดยสญัญาเช่าที่ดินฉบบัใหม่มีอายุสญัญาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท   
และ (2) รายการว่าจา้ง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ใหผ้ลิตชิน้งานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น
ส าหรบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนัตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ส่วนที ่3 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

•  รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรบังบการเงินของบริษัทส าหรบังวดสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวกุลธิดา 
ภาสรุกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ไดแ้สดงความเห็น ดงันี ้
ความเห็นของผูส้อบบญัชี : ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทส าหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนายไพบูล ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4298 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้สดงความเห็น ดงันี ้
ความเห็นของผูส้อบบญัชี : ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทส าหรบังวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยนายไพบูล ตนักูล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4298 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้สดงความเห็น ดงันี ้
ความเห็นของผูส้อบบญัชี : ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 60 

  

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 393,947 30.73 117,696 9.85 258,221 22.29 
เงินลงทนุระยะสัน้ 42,502 3.32 - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 81,528 6.36 105,455 8.82 88,902 7.67 
สินคา้คงเหลือ 501,757 39.14 428,309 35.83 227,432 19.63 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 6,715 0.52 13,795 1.15 2,939 0.25 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,026,449 80.07 665,255 55.65 577,494 49.84 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

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

หนีส้ินและสว่นของผูถ้ือหุน้       

หนีส้ินหมนุเวียน       
   หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท 217,771 16.99 253,009 21.17 99,049 8.55 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 209,886 16.37 138,764 11.61 38,335 3.31 
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18,926 1.48 13,805 1.15 62,031 5.35 
สญัญาเช่าการเงินสว่นที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปี 13,071 1.02 5,897 0.49 1,841 0.16 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 1,972 0.16 1,155 0.10 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1,291 0.10 4,288 0.36 3,661 0.32 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 460,945 35.96 417,735 34.94 206,072 17.79 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน       

   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24,336 1.90 10,512 0.88 194,423 16.78 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 10,480 0.82 4,583 0.38 2,734 0.24 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,701 0.29 4,604 0.39 2,546 0.22 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 272 0.02 693 0.06 46 0.00 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 38,789 3.03 20,392 1.71 199,749 17.24 
รวมหนี้สิน 499,734 38.98 438,127 36.65 405,821 35.03 
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งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 60 

  

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       
ทนุจดทะเบียน 260,000  260,000  260,000  
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 260,000 20.28 260,000 21.75 260,000 22.44 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 415,236 32.39 415,236 34.74 415,236 35.84 
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (1,058) (0.08) (1,058) (0.09) (1,058) (0.09) 
ก าไรสะสม       
ส ารองตามกฎหมาย 21,104 1.65 23,794 1.99 26,000 2.24 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 86,967 6.78 59,242 4.96 52,631 4.54 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 782,249 61.02 757,214 63.35 752,809 64.97 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,281,983 100.00 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายได ้       
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 882,235 96.95 841,144 96.57 760,166 95.58 
ตน้ทนุขาย (679,621) (74.69) (747,848) (85.86) (684,794) (86.11) 

ก าไรขัน้ตน้ 202,614 22.97 93,296 11.09 75,372 9.92 
รายไดอ่ื้น 27,715 3.05 29,874 3.43 35,135 4.42 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (15,889) (1.75) (20,074) (2.30) (19,609) (2.47) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (44,953) (4.94) (43,963) (5.05) (36,103) (4.54) 
ตน้ทนุทางการเงิน (11,374) (1.25) (7,923) (0.91) (12,226) (1.54) 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 158,113 17.38 51,210 5.88 42,569 5.35 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (26,437) (2.91) (8,646) (0.99) (7,309) (0.92) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 131,676 14.47 42,564 4.89 35,260 4.43 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - - - - 1,935 0.24 
ก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี 131,676 14.47 42,564 4.89 37,195 4.68 

    
 

0.07 
520,000 

 

ก าไรต่อหุ้น  
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.28 0.08 
จ านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 470,466 520,000 
(ปรบัมลูคา่ต่อหุน้เป็น 0.50 บาทเพ่ือการเปรียบเทียบ)   

หมายเหต ุ: การค านวณรอ้ยละของทกุรายการเทียบกบัรายไดร้วม (รายไดจ้ากการขายสนิคา้บวกกบัรายไดอ่ื้น)   ยกเวน้ รายการก าไรขัน้ตน้
เทียบกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ 
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งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด ปี 2560 
  

ปี 2561 ปี 2562 
พนับาท พนับาท  พนับาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 158,113 51,210 42,569 
รายการปรบัปรุง    

ค่าเสื่อมราคา 38,611 23,284 14,264 
ค่าตดัจ าหนา่ย-สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,193 1,473 1,571 
หนีส้งสยัจะสญู (249) (55) - 
ขาดทนุสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ (262) 338 844 
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (1,060) (1,864) 1,633 
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุระยะสัน้ (402) (188) - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์ (1,405) - (1,495) 
รบัรูก้ าไรรอตดับญัชีจากการขายและเช่ากลบัคืน (126) (120) (120) 
ดอกเบีย้รบั (679) (815) (419) 
ดอกเบีย้จ่าย 11,374 7,923 12,226 

 205,108 81,186 71,073 
การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (8,796) (23,727) 16,553 
สินคา้คงเหลือ (284,932) 69,582 199,370 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (2,814) (7,080) 10,856 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (40,217) 40,307 (524) 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 197,033 (71,873) (105,045) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (74) 2,997 (627) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - 542 (526) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 940 902 362 

 66,248 92,836 191,492 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    

ดอกเบีย้จ่าย (11,262) (7,923) (12,226) 
ดอกเบีย้รบั 679 815 419 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ่าย (75,875) (6,020) (5,974) 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (20,210) 79,708 173,711 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ (132,000) - - 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะสัน้ 90,000 42,690 - 
เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ ์ (27,021) (335,419) (63,411) 
เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,716) (1,851) (256) 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอปุกรณ ์ 1,421 - 1,495 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (69,316) (294,580) (62,172) 
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งบกระแสเงินสด 
   

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดรบัจากหนีส้นิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท 68,766 38,249 (155,407) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว - - 259,446 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (24,758) (18,944) (27,309) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,312) (13,071) (5,906) 
เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ 40,000 - - 
เงินสดรบัจากสว่นเกินมลูค่าหุน้ 415,236 - - 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (120,004) (67,600) (41,600) 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 373,928 (61,366) 29,224 

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 284,402 (276,237) 140,763 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 109,540 393,947 117,696 
ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 5 (14) (238) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 393,947 117,696 258,221 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
   

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.23 1.59 2.80 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.12 0.53 1.68 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.06) 0.18 0.56 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 12.25 9.54 8.17 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 29.40 37.74 44.08 
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) 6.13 6.36 5.55 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 58.69 56.56 64.88 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ (เท่า) 101.39 118.76 111.31 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 3.55 3.03 3.23 
วงจรเงินสด (วนั) 84.54 91.27 105.72 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 22.97 11.09 9.92 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 19.21 6.79 6.89 
อตัราก าไรอ่ืน (รอ้ยละ) 3.05 3.43 4.42 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) (11.92) 134.80 317.02 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 14.47 4.89 4.43 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 23.99 5.53 4.67 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 13.80 3.44 3.00 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 82.43 18.36 9.11 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 0.95 0.70 0.68 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.64 0.58 0.54 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 1.55 7.97 12.61 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) (0.07) 0.18 1.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 104.50 97.73 57.52 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
14.1 ภาพรวมการด าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงทีมี่นัยส าคัญ 
 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตแ้บรนดส์ินคา้ “ZIGA” และท่อเหล็ก
รอ้ยสายไฟภายใตแ้บรนดส์ินคา้ “DAIWA” และพฒันาสินคา้เพิ่มมลูค่าโดยนวตักรรม ระบบรา้นคา้ส าเรจ็รูป (I-RETAIL)  
 

บริษัทมีความมุ่งมั่นและมีแผนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์รโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแกไ้ขปัญหา
ลูกคา้ และสรา้งความไวว้างใจในสินคา้ภายใตแ้บรนด ์ZIGA และ DAIWA โดยใชน้วัตกรรมในการแก้ไขปัญหาลูกคา้ (Better , Cheaper, 
Faster) รวมทัง้วิสยัทศัน ์บริษัท “ Value creation through innovation” นวตักรรมสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืน 
        บริษัทเริ่มตน้ดว้ยการเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ  ( Electrical conduit ) ภายใตแ้บรนด ์“ไดว่า (“DAIWA”) ต่อมาไดพ้ัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้โดยอาศยัเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม พฒันาเป็นสินคา้ในกลุ่มของเหล็กโครงสรา้งประเภท pre-zinc 
ภายใตแ้บรนด ์(“ZIGA”)บริษัทมีแผนงานในอนาคตดงันี ้

1.    มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ ์เหล็กนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินคา้ สรา้งลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ดว้ยเทคโนโลยีการป้องกนัสนิม
และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

2.    มุ่งพฒันาองคก์รดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อปุทานลดตน้ทนุบริหาร 

3.    มุ่งพฒันา วิจยัพฒันาสินคา้ระบบการสรา้งรา้นคา้ส าเรจ็รูป I-RETAIL เพื่อเพ่ิมมลูค่าสินคา้ รองรบัสงัคมผูส้งูวยั ลดการพ่ึงพิง
แรงงาน 

4.    มุ่งพฒันา รูปแบบธุรกิจใหม่ สนิคา้ใหม่ เพ่ือสรา้งมลูค่า เพ่ิมโดยการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรที่มีอยู่ และช่องทางการขายใหม่ๆ 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

จดุเด่นในการแข่งขนั 

1.    ประสบการณท์ี่ยาวนานมากกวา่ 20 ปี และการขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยนวตักรรม (Innovation) และการเพิ่มมลูค่าสินคา้  
(Value Creation)  

2.    สินคา้เหล็กนวตักรรม (Innovative Product) โดยมุ่งเนน้เพิ่มมลูค่าสินคา้ดว้ยเทคโนโลยีการป้องกนัสนิม  
3.    ตราสินคา้ที่เขม้แข็งและเป็นที่รูจ้กั (Strong Brands and Awareness) ท าใหไ้ดร้บัการตอบรบัที่ดี  
4.    การใชร้ะบบสารสนเทศ Business Intelligent ในการจดัการโดยรวม ท าใหผ้ลิตและขายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
5.    Product and Process Innovation มีความรูค้วามเขา้ใจและใส่ใจในรายละเอียดท าใหส้ินคา้ที่ออกตลาดประสบความส าเรจ็  
6.    Opportunity to grow บริษัทสามารถเติบโตได ้ดว้ยการน าเสนอสินคา้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัภายใตแ้บรนด ์ZIGA และ 

DAIWA  

การบริโภคเหล็กส าเรจ็รูปของไทยในปี 2562 หดตวัรอ้ยละ 4.5 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยอยู่ที่ 18.47 ลา้นตนั ขณะที่การบริโภค
เหล็กที่แทจ้ริงหดตวัลงรอ้ยละ 4.7 การผลิตเหล็กในประเทศอยู่ที่ 7.63 ลา้นตนั ปรบัลดลงรอ้ยละ 15.5 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ อยู่ที่ 12.21 
ล้านตัน การส่งออกหดตัวรอ้ยละ 21.1 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า(ข้อมูลอ้างอิง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)  เนื่องจาก
อตุสาหกรรมก่อสรา้งชะลอตวัลง จากการอนมุตัิเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ ความถดถอยของเศรษฐกิจท าใหภ้าคอตุสาหกรรมปรบัลดการผลิต
ลง ราคาตน้ทุนผันผวนทุกภูมิภาคและมีทิศทางปรบัตวัลดลง ส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย  ถึงแมว้่าบริษัทฯสามารถรกัษายอดขายได้ แต่ไม่
สามารถ ปรบัราคาขายในอตัราที่สงูขึน้ไดม้าก ประกอบกบัตน้ทนุของเหล็กด าทาสี ซึ่งเป็นกลุ่มสินคา้ที่เราทดแทน มีราคาต ่ากว่ามาก ในขณะที่
เหล็ก Pre-zinc มีตน้ทนุสงูกว่า ภายใตค้วามผนัผวนบริษัทฯปรบักลยทุธควบคุมปริมาณสต๊อกวตัถดุิบอย่างระมดัระวงั และมุ่งสรา้งแบรนดใ์ห้
เป็นที่ไวว้างใจส าหรบัช่าง และพ่อบา้นสมยัใหม่ ที่เลือกซือ้สินคา้คุณภาพ บริษัทฯไดส้รา้งช่องทางการจัดจ าหน่าย On line เพิ่มขึน้ เพื่อสรา้ง 
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แบรนด ์ซิกา้ ใหใ้กลช้ิดกับลูกคา้ ซึ่งในระหว่างปีไดมี้การทดลองออกสินคา้ใหม่ ไดแ้ก่ ลวดเชื่อมไฟฟ้าส าหรับเหล็กกัลวาไนซ ์ และสีทาเหล็ก 
กลัวาไนซ,์  Ziga Diy ราวตากผา้ เป็นตน้ เนื่องจากบริษัทฯยงัคงตอ้งการหลีกเลี่ยงในการแข่งขนัการตดัราคา (price war) นอกจากนีบ้ริษัทฯได ้
ขยายตลาดในกลุ่มสินค้า ท่อรอ้ยสายไฟ และ ท่อโครงสรา้ง  เพื่อขายเข้าโครงการขนาดใหญ่มากขึน้ ภายใต้แบรนด์ DAIWA ซึ่งได้รับ
มาตรฐานสากลและไดร้บัความไวว้างใจในโครงการที่ส  าคญัของประเทศไทย 
 

ส าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกบัการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดงัต่อไปนี  ้
 

14.2 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
 

14.2.1 โครงสรา้งรายไดข้องบริษัท 
ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีโครงสรา้งรายไดร้วม ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 

 
ปี 2562 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA  787,188 86.51 747,988 85.88 650,969 81.85 
รายไดจ้ากการขาย - DAIWA  95,047 10.45 90,085 10.34 109,197 13.73 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน  - - 3,071 0.35 - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 882,235 96.95 841,144 96.57 760,166 95.58 
รายไดอ่ื้น 27,715 3.05 29,874 3.43 35,135 4.42 
รายไดร้วม 909,950 100.00 871,018 100.00 795,301 100.00 

 
รายได้รวมของบริษัทในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 มีจ านวน 909.95 ล้านบาท 871.02 ล้านบาท และ 795.30 ล้านบาท 

ตามล าดับ  โดยสินคา้ในกลุ่ม ZIGA เป็นกลุ่มสินคา้หลักที่บริษัทจ าหน่ายในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ  85-89 ของรายไดจ้ากการขาย และ
รองลงมาเป็นสินคา้ในกลุ่ม DAIWA บริษัทมิไดมุ้่งเนน้การจ าหน่ายมากนกั เนื่องจากตอ้งการใชก้ าลงัการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตสินคา้กลุ่ม 
ZIGA ส่งผลใหย้อดขายในกลุ่มสินคา้ DAIWA มีสดัส่วนเพียงประมาณรอ้ยละ 14 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัท  

 
14.2.1.1 รายไดจ้ากการขาย 
 

รายได้จากการขาย 
ปี 2560 ปี 2561 

 
ปี 2562 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA  787,188 89.23 747,988 88.93 650,969 85.64 
รายไดจ้ากการขาย - DAIWA  95,047 10.77 90,085 10.71 109,197 14.36 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน  - - 3,071 0.36 - - 

รายไดจ้ากการขายรวม 882,235 100.00 841,144 100.00 760,166 100.00 
 
โดยรายได้จากการขายแบ่ งออก เ ป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ZIGA, ผลิตภัณฑ์ DAIWA และรายได้จาก 

การขายอ่ืน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(1) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ZIGA 
เป็นสินคา้ประเภทเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ชุบสังกะสี (Galvanized) ซึ่งบริษัทสามารถผลิตไดท้ั้งในรูปแบบท่อกลม  

ท่อแบน ท่อเหลี่ยม และรูปตวัซี มีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีขนาดหนา้ตดัหรือเสน้ผ่าศูนยก์ลางและความหนาแตกต่างกันไป 
ปัจจุบนับริษัทผลิตสินคา้ในรูปแบบท่อกลมเป็นหลกั โดยมีรายไดจ้ากการขาย ZIGA ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 747.99 ลา้นบาท และ 
650.97 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 88.93 และรอ้ยละ 85.64 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั   

กลุ่มลูกคา้ของผลิตภัณฑ ์ZIGA สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั และกลุ่ม
ลกูคา้รายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลกูคา้รายย่อยนี ้รวมถึงลกูคา้ที่เป็นรา้นคา้ปลีกที่เขา้มาซือ้และรบัสินคา้ดว้ยตวัเองที่บริษัทเพื่อน าไปจ าหน่าย
อีกต่อหนึ่ง และลกูคา้ที่ซือ้สินคา้ผ่านทางZIGA OUTLET 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย ZIGA เท่ากับ 650.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85.64 ของรายไดจ้ากการ
ขายรวม โดยรายไดจ้ากการขาย ZIGA ลดลงจ านวน 97.02 ลา้นบาท ซึ่งมีอตัราการเติบโตของยอดขายลดลงรอ้ยละ 12.97 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัรายไดจ้ากการขาย ZIGA ในปี 2561 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย ZIGA ส่วนใหญ่ลดลงในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง)  

 

รายได้จากการขาย ZIGA 
ปี 2560 ปี 2561 

 
ปี 2562 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA       
ผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 778,133 98.85 674,052 90.12 530,675 81.52 
รายย่อย (ขายปลีก) 9,055 1.15 73,937 9.88 120,294 18.48 

รวม ZIGA 787,188 100.00 747,989 100.00 650,969 100.00 
 

(2) กลุ่มผลิตภณัฑ ์DAIWA 
เป็นสินคา้ประเภทท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ซึ่งบริษัทผลิตไดต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีรูปแบบเป็นท่อกลม ขนาดความยาว 3 

เมตร และมีขนาดหนา้ตัดหรือเสน้ผ่านศูนยก์ลางและความหนาแตกต่างกันไป โดยมีรายไดจ้ากการขาย DAIWA ในปี 2560 และปี 2561 
เท่ากับ 95.05 ลา้นบาท และ 90.08 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.77 และรอ้ยละ 10.71 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
ตามล าดบั   

สาเหตทุี่รายไดจ้ากการขาย DAIWA มีสดัส่วนนอ้ยกว่ารายไดจ้ากการขาย ZIGA เนื่องจาก บริษัทวิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาด
พบว่าปริมาณความตอ้งการบริโภคสินคา้ของกลุ่มลกูคา้ผลิตภัณฑ ์ZIGA มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณความตอ้งการบริโภคสินคา้ของกลุ่มลกูคา้
ผลิตภัณฑ ์DAIWA ประกอบกับ กลุ่มลูกคา้ผลิตภัณฑ์ ZIGA มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ Distributor ที่มีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง ดงันัน้ บริษัทจึงจัดสรรก าลงัการผลิตโดยมุ่งเนน้การผลิต ผลิตภัณฑ ์ZIGA เพื่อจ าหน่ายมากกว่าผลิตภัณฑ ์DAIWA  เพื่อให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เพื่อใหเ้กิด efficiency สูงสุด  โดยอาศัยการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงลึกจากระบบ ERP (ซึ่งบริษัทใช้
ซอฟทแ์วร ์ Microsoft Dynamics AX และ POWER BI) แมว้่าราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรมัของผลิตภัณฑ ์DAIWA จะสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยต่อ
กิโลกรมัของผลิตภณัฑ ์ZIGA ก็ตาม 

กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ DAIWA สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แทนการค้า (ขายส่ง) ประกอบด้วยกลุ่ม
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งและ Distributor ที่กระจายสินคา้ใหก้ลุ่มผูร้บัเหมา   และกลุ่มลกูคา้รายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลกูคา้รายย่อยนี ้รวมถึงลกูคา้
ที่เป็นรา้นคา้ปลีกขายอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป     

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย DAIWA เท่ากบั 109.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.36 ของรายไดจ้ากการ
ขายรวม  โดยรายไดจ้ากการขาย DAIWA เพ่ิมขึน้จ านวน  19.11 ลา้นบาท    ซึ่งมีอตัราการเพ่ิมขึน้ของยอดขายรอ้ยละ 21.22  เม่ือเปรียบเทียบ
กบัรายไดจ้ากการขาย DAIWA ในปี 2561 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย DAIWA เพ่ิมขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) และลดลงในกลุ่มลกูคา้ราย
ย่อย (ขายปลีก) เนื่องจากบริษัทมีการท าการตลาดเพิ่มขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) โดยสินคา้กลุ่ม DAIWA นั้นเป็นสินคา้ที่ไดร้บัการ
ยอมรบัจากลกูคา้อยู่แลว้  
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รายได้จากการขาย DAIWA 
ปี 2560 ปี 2561 

 
ปี 2562 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย – DAIWA       
ผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 94,050 98.95 86,137 95.62 106,738 97.75 
รายย่อย (ขายปลีก) 997 1.05 3,948 4.38 2,459 2.25 

รวม DAIWA 95,047 100.00 90,085 100.00 109,197 100.00 
      

(3) รายไดจ้ากการขายอ่ืน 
ในปี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ก่อสรา้งส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์(I-RETAIL) จ านวน 3.07 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 0.36 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
 

14.2.1.2 รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้นของบริษัทประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษซาก, ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์, ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ

รายไดอ่ื้นๆ เช่น รายไดค้่าขนส่งและดอกเบีย้รบั เป็นตน้  โดยบริษัทมีรายไดอ่ื้นใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 27.72 ลา้นบาท และ 29.87 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.05 และรอ้ยละ 3.43 ของรายไดร้วม ตามล าดบั   ในปี 2560 และปี 2561 ส่วนประกอบหลกั
ของรายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี ้เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบขอ้มูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจ าเพื่อให้
สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บริษัทมีการท าสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (forward contract) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใตด้ลุยพินิจของผูบ้ริหาร     

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีรายไดอ่ื้นเท่ากับ 35.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.42 ของรายไดร้วม โดยรายไดอ่ื้นเพิ่มขึน้
จ านวน 5.26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 17.61 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดอ่ื้นในปี 2561 โดยส่วนประกอบหลกัเป็นก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62.37 ของรายไดอ่ื้น  

 

รายได้อ่ืน ปี 2560 ปี 2561 
 

ปี 2562 

 พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 15,611 56.33 9,672 32.38 10,551 30.03 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ิน 1,404 5.07 - - 1,495 4.26 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 9,322 33.64 18,990 63.57 21,913 62.37 
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุ 402 1.45  188 0.63 - - 
อ่ืนๆ 976 3.52 1,024 3.42 1,176 3.35 

รวมรายไดอ่ื้น 27,715 100.00 29,874 100.00 35,135 100.00 
 

14.2.2   ตน้ทนุขายและก าไรขัน้ตน้ 

14.2.2.1  ตน้ทนุขาย 
ตน้ทุนขายของบริษัทในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 679.62 ลา้นบาท และ 747.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 74.69 

และรอ้ยละ 85.86 ของรายไดร้วมในแต่ละปีตามล าดบั   
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ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนขายเท่ากับ 684.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86.11 ของรายไดร้วม ซึ่งตน้ทุนขายลดลง
จ านวน 63.05 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 8.43  เม่ือเปรียบเทียบกับตน้ทุนขายในปี 2561 โดยองคป์ระกอบที่ส  าคัญของตน้ทุนขาย ไดแ้ก่ 
ตน้ทนุสินคา้ที่ผลิต  ซึ่งมีตน้ทนุวตัถดุิบเป็นรายการหลกั คิดเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 80 ของตน้ทนุสินคา้ที่ผลิต 

  
14.2.2.2 ก าไรขัน้ตน้ 
ก าไรขัน้ตน้ของบริษัท ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 202.61 ลา้นบาท และ 93.30 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ย

ละ 22.97 และรอ้ยละ 11.09 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั    
ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 75.37 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 9.92  ของรายไดจ้ากการขาย  ซึ่ง

ก าไรขัน้ตน้ลดลงเป็นจ านวน 17.92 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ19.21 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไรขัน้ตน้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561  
เนื่องจากรายไดจ้ากการขายลดลง จ านวน 80.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงของรายไดจ้ากการขายรอ้ยละ 9.63 แต่หากเปรียบเทียบ
ในเชิงปริมาณการขาย จะเห็นไดว้่าบริษัทฯยังคงสามารถรกัษาสัดส่วนการตลาดไดด้ีในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยเม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการขายของปี 2562 เทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2561 ปริมาณการขายลดลงเพียงรอ้ยละ 0.9 โดยบริษัทยงัไม่สามารถปรบัเพิ่ม
ราคาขายไดม้ากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั 

 
14.2.3 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 60.84 ลา้นบาท และ 64.04 ลา้นบาท  ตามล าดบั   หรือคิด

เป็นสัดส่วนเท่ากับรอ้ยละ 6.69 และรอ้ยละ 7.35 ของรายไดร้วม ตามล าดับ โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.25 ในปี 
2560  

ส าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเท่ากับ 55.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.01 ของรายได้รวม  ซึ่ง
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวมลดลงเป็นจ านวน 8.32 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.00 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 
โดยมีรายละเอียดค่าใชจ้่ายการขายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ดงันี ้ 

  

 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 15.89 ลา้นบาท และ 20.07 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น

สดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 1.75 และรอ้ยละ 2.30 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  โดยในปี 2561 ค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 26.34 
ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 19.61 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.47 ของรายไดร้วม  ซึ่งค่าใชจ้่ายใน

การขายลดลงเป็นจ านวน 0.50  ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.32  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561  โดยส่วนใหญ่
ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจากค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา ในการสรา้งตราสินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้ัก ลดลงเป็นจ านวน 2.79 ลา้น
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 68.13  รองลงมาเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนกังานขาย เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1.6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.27 จาก
การที่บริษัทเตรียมความพรอ้มพนกังานเพ่ือรองรบักบัการขยายก าลงัการผลิตจากการสรา้งโรงงานใหม่ 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2560 ปี 2561 
 

ปี 2562 

 พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 15,889 26.11 20,074 31.35 19,609 35.20 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 44,953 73.89 43,963 68.65 36,103 64.80 

รวม 60,842 100.00 64,037 100.00 55,712 100.00 
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ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 44.95 ลา้นบาท และ 43.96 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น

สัดส่วนเท่ากับรอ้ยละ 4.94 และรอ้ยละ 5.05 ของรายได้รวม ตามล าดับ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  

ส าหรบัปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 36.10 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.54 ของรายไดร้วม ซึ่งค่าใชจ้่ายในการ
บริหารลดลงเป็นจ านวน 7.86 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 17.88  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยส่วนใหญ่
ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ลดลงเป็นจ านวนเงิน 5.08 ลา้นบาท รองลงมาเป็นค่าสอบบญัชีและที่ปรกึษาทาง
กฎหมายลดลงเป็นจ านวนเงิน  1.3 ลา้นบาท  และ ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์ินลดลงเป็นจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท  

 
14.2.4 ก าไรสทุธิ, อตัราก าไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ 
บริษัทมีก าไรสทุธิใน ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 131.68 ลา้นบาท และ 42.56 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 

14.47 และรอ้ยละ 4.89 ตามล าดบั ในส่วนของอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ส าหรบัปี 2561 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 5.53  
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2560 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 23.99 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 37.20 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 4.68 ของรายไดร้วม  ซึ่งลดลงเป็นจ านวน 
7.30 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 17.16 เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 โดยสาเหตทุี่ก าไรสทุธิลดลงมาจากก าไร
ขั้นต้นที่ลดลง จากสาเหตุที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 14.2.2.2 และในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี 2562 บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 4.67  ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 
5.53  
 
14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

สินทรัพย ์
สินทรพัยข์องบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 1,281.98 ลา้นบาท และ 1,195.34 ลา้นบาท ตามล าดับ  โดยสินทรพัย์

ลดลงเป็นจ านวน 86.64 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 6.76 เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รองลงมาคือสินคา้คงเหลือ โดยสินทรพัยห์มุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนใน ปี 2560 และ ปี 2561  รอ้ยละ 
80.07 และรอ้ยละ 55.65 ของสินทรพัยร์วมตามล าดบั  และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนใน ปี 2560 และปี 2561  รอ้ยละ 19.93 และ
รอ้ยละ 44.35 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั 

 
ส าหรบัสินทรพัยข์องบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 1,158.63 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2561 
โดยสินทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.84 ของสินทรพัยร์วม โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 สินทรพัยห์มนุเวียน

ลดลง จ านวน 87.76 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 13.19 จากการลดลงของ สินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 200.88 ลา้นบาท หรือลดลงคดิเป็น
รอ้ยละ 46.90 

 
และสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.16 ของสินทรพัยร์วม โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 สินทรพัยไ์ม่

หมนุเวียนเพิ่มขึน้ จ านวน 51.05 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.63 ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ จ านวนสทุธิ 
570.79 ลา้นบาท จากการซือ้ทรพัยส์ินเพ่ิม/รบัโอนจ านวน 65.00 ลา้นบาท และเพ่ิมขึน้จากค่าเสื่อมราคาจ านวน 10.52 ลา้นบาท บริษทัมี
รายการสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ส  าคญั คือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.26 ของสินทรพัยร์วม  
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โดยรายละเอียดของสินทรพัย ์มีดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 393,947 30.73 117,696 9.85 258,221 22.29 
เงินลงทนุระยะสัน้ 42,502 3.32 - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 81,528 6.36 105,455 8.82 88,902 7.67 
สินคา้คงเหลือ 501,757 39.14 428,309 35.83 227,432 19.63 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 6,715 0.52 13,795 1.15 2,939 0.25 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,026,449 80.07 665,255 55.65 577,494 49.84 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 200,842 15.67 516,309 43.19 570,786 49.26 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-สทุธิ 5,479 0.43 5,525 0.46 4,210 0.36 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,872 0.46 5,218 0.44 2,582 0.22 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 43,341 3.38 3,034 0.26 3,558 0.31 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 255,534 19.93 530,086 44.35 581,136 50.16 

รวมสินทรพัย ์ 1,281,983 100.00 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00 
 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 88.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.67 ของ

สินทรพัยร์วม  โดยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นลดลงรอ้ยละ 15.70  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

ลกูหนีก้ารคา้       
บคุคลภายนอก 56,708 69.56 67,196 63.72 49,819 56.04 
เช็ครบัล่วงหนา้ 17,233 21.14 35,230 33.41 33,906 38.14 
รวมลกูหนีก้ารคา้ 73,941 90.69 102,426 97.13 83,725 94.18 

ลกูหนีอ่ื้น       
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 2,869 3.52 2,940 2.79 4,820 5.42 
ลกูหนีอ่ื้น 4,718 5.79 89 0.08 357 0.40 
รวมลกูหนีอ่ื้น 7,587 9.31 3,029 2.87 5,177 5.82 

รวม 81,528 100.00 105,455 100.00 88,902 100.00 
 
ลูกหนีก้ารคา้ของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 102.43 ลา้นบาท และ 83.73 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วน

หมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 9.54 เท่า และ 8.17 เท่า ตามล าดบั ซึ่งลกูหนีก้ารคา้ลดลงรอ้ยละ 18.26 จากปี 2561 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 38.52 จากปี 
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2560  ตามล าดบั  ส่งผลใหบ้ริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 37.74 วนั และ 44.08 วนั ตามล าดบั   เนื่องจาก
บริษัทมีการพิจารณาการใหเ้ครดิตเทอมยาวขึน้เพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารจัดการลูกหนีก้ารคา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านการเจรจาเงื่อนไขการคา้ที่เขม้งวด โดยการแบ่งชัน้อายขุองลกูหนีก้ารคา้มีดงันี ้

 
ตารางแสดงลกูหนีก้ารคา้และเช็ครบัลว่งหนา้ 
 

ลูกหนีก้ารค้า 

 
31 ธ.ค. 60 

 
31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

   
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

ลกูหนีก้ารคา้       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 45,693 80.58 54,551 81.18 39,673 79.63 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 10,965 19.34 12,147 18.08 9,995 20.06 
คา้งช าระ 3-6 เดือน 0.50 0.08 498 0.74 151 0.30 

รวมลูกหนีก้ารค้า 56,708 100.00 67,196 100.00 49,819 100.00 
เช็ครบัล่วงหนา้       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,233 100.00 28,814 81.79 26,538 78.27 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน - - 6,416 18.21 7,368 21.73 

รวมเช็ครับล่วงหน้า 17,233 100.00 35,230 100.00 33,906 100.00 
รวมลูกหนีก้ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า 73,941  102,426  83,725  

 
ทัง้นี ้เช็ครบัล่วงหนา้ คือลูกหนีก้ารคา้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเงิน แต่บริษัทไดร้บัเช็คช าระค่าสินคา้ซึ่งลงวนัที่จ่ายเงินตามก าหนด 

และบริษัทจะน าเช็คดงักล่าวไปขึน้เงินเม่ือถึงวนัครบก าหนดช าระตามที่ระบหุนา้เช็ค ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทสามารถขึน้เงินตามเช็ครบัล่วงหนา้
ไดโ้ดยตลอด และไม่เคยมีเหตผุิดนดัช าระหนีแ้ต่อย่างใด 

 
บริษัทก าหนดนโยบายการใหว้งเงินและเงื่อนไขเครดิตลกูคา้ เพ่ือลดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาตามเกรดของ

ลูกคา้ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น กลุ่มลูกคา้ใหม่ (New Account), กลุ่มลูกคา้ (Account), กลุ่มลูกคา้หลกั (Key Account) และกลุ่มลูกคา้ส าคญั 
(VIP) โดยเกณฑป์ฏิบตัิกบัลกูคา้ครอบคลมุถึงการก าหนดเพดานของวงเงินส าหรบัลกูคา้ที่ไดเ้ง่ือนไขเครดิตเทอม ในแต่ละประเภท    นอกจากนี ้
บริษัทก าหนดนโยบายการตัง้ส  ารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งค านวณเป็นรอ้ยละของยอดลกูหนีจ้ากกลุ่มอายุลกูหนี ้(Aging) ที่คา้งช าระเกิน
ระยะเวลาการใหเ้ครดิต โดยกลุ่มอายลุกูหนีท้ี่คา้งช าระเกินกว่า 180 วนั บริษัทจะตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และกลุ่มอายลุกูหนีท้ี่คา้ง
ช าระเกินกว่า 365 วนั บริษัทจะตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูรอ้ยละ 100  ซึ่งบริษัทยงัไม่มีลกูหนีท้ี่คา้งช าระถึงเกณฑท์ี่จะตอ้งตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะ
สญู 

 
สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 , ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 501.76 ลา้นบาท 428.31 ลา้นบาท และ 227.43 ลา้นบาท 

ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 39.14, รอ้ยละ 35.83 และรอ้ยละ 19.63 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั  สินคา้คงเหลือโดยส่วนใหญ่เป็น
วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป โดยคิดเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6.13 เท่า , 6.36 เท่า และ 5.55 เท่า ตามล าดับ โดยบริษัทมี
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ยจ านวน 58.69 วนั , 56.56 วนั และ 64.88 วนั ตามล าดบั 
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สินค้าคงเหลือ 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

วตัถดุิบ 365,106 72.77 322,196 75.23 80,415 35.36 
งานระหว่างท า 537  0.11 285 0.07 285 0.13 
สินคา้ส าเรจ็รูป 132,507 26.41 102,491 23.93 144,320 63.45 
วสัดสุิน้เปลือง 3,635 0.72 3,704 0.86 3,623 1.59 
สินคา้คงเหลือรวม 501,785 100.01 428,676 100.09 228,643 100.53 
หกั ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (28) (0.01) (367) (0.09) (1,211) (0.53) 
สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 501,757 100.00 428,309 100.00 227,432 100.00 

 
ทัง้นี ้ บริษัทมีการก าหนดนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง มีรายละเอียด ดงันี ้
 

กลุ่มอายสุินคา้  (Aging) อตัราการตัง้ค่าเผื่อสินคา้คา้งนาน / ลา้สมยั 
0 ถึง 1 ปี - 

มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 10 % 
มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี 15 % 

3 ปี ขึน้ไป 40 % 
 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ ของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 200.84 ลา้นบาท และ 516.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.67 และรอ้ยละ 43.19 ของสินทรพัยร์วม 
ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ ของบริษัท เท่ากบั 570.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

49.26 ของสินทรพัยร์วม   โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

ราคาทนุ       
ที่ดิน 72,560 20.27 274,462 39.39 274,462 36.03 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 85,883 23.99 85,883 12.33 218,598 28.70 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 163,389 45.63 165,074 23.69 189,985 24.94 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์ านกังาน 10,910 3.05 12,318 1.77 13,519 1.77 
ยานพาหนะ 19,723 5.50 19,723 2.83 15,983 2.10 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 5,580 1.56 139,336 20.00 49,249 6.46 
รวม 358,045 100.00 696,796 100.00 761,796 100.00 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (157,203) (43.91) (180,487) (25.90) (191,010) (25.07) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ 200,842 56.09 516,309 74.10 570,786 74.93 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ จ านวน 570.79 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 54.48 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.55 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จากการการก่อสรา้งโรงงานใหม่ และซือ้เครื่องจกัร จากการ
ซือ้ทรพัยส์ินเพิ่ม/รบัโอนจ านวน 65.00 ลา้นบาท (โรงงานและเครื่องจักรระหว่างก่อสรา้งเป็น 67.54 ลา้นบาท และอ่ืนๆ เป็นจ านวน 1.2 ลา้น
บาทและจ าหน่ายยานพาหนะ 3.74 ลา้นบาท)   และเพ่ิมขึน้จากค่าเสื่อมราคาจ านวน 10.52 ลา้นบาท (จากการตดัค่าเสื่อมราคาตามอายุการ
ใชง้านจ านวน 14.26 ลา้นบาท และตดัค่าเสื่อมราคาสะสมจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 3.74 ลา้นบาท) 

 
14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

แหล่งที่มาของเงินทนุ 
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของหนีส้ิน  ซึ่งประกอบดว้ยเงินกู้ยืมและหนีส้ินทางการคา้    

และส่วนของผูถ้ือหุน้ซึ่งประกอบดว้ยเงินทนุและก าไรสะสม 
 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

รวมหนีส้ิน 499,734 38.98 438,127 36.65 405,821 35.03 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 782,249 61.02 757,214 63.35 752,809 64.97 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,281,983 100.00 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00 

 
หนีส้ินรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 499.73 ลา้นบาท และ 438.13 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 38.98 และรอ้ยละ 36.65  ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ตามล าดบั   โดยหนีส้ินที่ส  าคญัของบริษัท  ไดแ้ก่  หนีส้ินภายใตส้ญัญา 
ทรสัตร์ีซีทซึ่งเป็นวงเงินเพื่อใชส้  าหรบัการซือ้สินคา้วตัถดุิบเหล็กมว้น (Coil) จากต่างประเทศ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็น
วงเงินหลกัเพ่ือใชใ้นการลงทนุในธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน    

ส าหรบัปี 2562 หนีส้ินรวมของบริษัทเท่ากบั 405.82 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 32.31 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของหนีส้ิน
ภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท และ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น จ านวน 153.96 ลา้นบาท และ 100.43 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีการเพิ่มขึน้ของ
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 232.13 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ 782.25 ลา้นบาท และ 757.21 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 61.02 และรอ้ยละ 63.35 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทเท่ากับ 752.81 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.40 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 0.58 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เป็นจ านวน 41.60 
ลา้นบาท และก าไรสทุธิของปี 2562 เพ่ิมขึน้ 37.20 ลา้นบาท ส าหรบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ปี 2562 เท่ากบั 0.54 เท่า 

 
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทในแต่ละปี มีรายละเอียดดงันี  ้
 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
บริษัทมีการใชเ้งินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจเป็นหลกัเพื่อใชใ้นการด าเนินการลงทุนในธุรกิจและเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยสามารถแบ่งวงเงินไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท, เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 
 
 
 

86



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                          

 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท 217,771 76.52 253,009 87.91 99,049 27.51 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43,261 15.20 24,317 8.45 256,454 71.22 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 23,551 8.28 10,480 3.64 4,575 1.27 
รวมเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 284,583 100.00 287,806 100.00 360,078 100.00 

 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 284.58 ลา้นบาท และ 287.81 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 22.20 และรอ้ยละ 24.08 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ตามล าดบั  โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีส้ินภายใต้
สญัญาทรสัตร์ีซีท เป็นวงเงินเพื่อใชส้  าหรบัการซือ้สินคา้วตัถุดิบเหล็กมว้น (Coil) จากต่างประเทศ โดยมีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง และกรรมการ
บริษัทเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกัน   ปัจจุบนัมีวงเงินจากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง รวมจ านวน 600 ลา้นบาท รองลงมาเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินหลกัเพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยวงเงินดงักล่าวค า้ประกัน โดย
การจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัท ปัจจุบนัมีวงเงินรวมจ านวน 305 ลา้นบาท  

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิน้เท่ากับ 360.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 31.08 ของ
หนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม โดยส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 232.14 ลา้นบาท  หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 954.61 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการสรา้งโรงงานและสั่งซือ้เครื่องจักรเพิ่มขึน้  ในส่วนของหนีส้ินภายใต้
สญัญาทรสัตร์ีซีทลดลงจ านวน 153.96 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 60.85 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง
จ านวน 5.90 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 56.35 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561  ซึ่งเงินกูย้ืมระยะยาวและหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินดงักล่าวมี
แนวโนม้ลดลงจากการทยอยช าระหนีต้ามก าหนด 

 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีก้ารคา้จากการซือ้อปุกรณแ์ละวสัดสุิน้เปลืองที่ใชใ้นกระบวนการผลิต  ส่วนเจา้หนี ้

อ่ืนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

เจา้หนีก้ารคา้ 204,982 97.66 134,718 97.08 36,093 94.15 
เจา้หนีอ่ื้น 4,904 2.34 4,046 2.92 2,242 5.85 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 209,886 100.00 138,764 100.00 38,335 100.00 

 
เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัทเท่ากบั 36.01 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 98.63 ลา้น

บาท หรือลดลงรอ้ยละ 73.21 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศ  
เจา้หนีอ่ื้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.55 ของหนีส้ิน 
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ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
ทนุจดทะเบียน 
ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 757.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 63.35 ของหนีส้ิน

และส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 260 ลา้นบาท  และก าไรสะสมจ านวน 83.04 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายจ านวน 23.80 ลา้นบาท  และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 59.24 ลา้นบาท 

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 752.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 64.97 ของหนีส้ิน
และส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 260 ลา้นบาท  และก าไรสะสมจ านวน 78.63 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายจ านวน 26.00 ลา้นบาท  และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 52.63 ลา้นบาท 

 
ส่วนเกินทนุ 
บริษัทมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน จ านวน 1.06 ลา้นบาท เกิดจากการที่บริษัทไดเ้ขา้ท าการซือ้

สินทรพัยแ์ละรบัโอนหนีส้ินของบริษัท ซิกา้ สตีล คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากดั ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษัทโดยมี
กรรมการและผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลคนเดียวกนั   ทัง้นี ้ส่วนเกินทนุดงักล่าวมีมลูค่าติดลบ  เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคมุเดียวกนัเป็นจ านวนเงินสูงกว่ามลูค่าตามบญัชีสทุธิของทรพัยส์ินและหนีส้ินที่ไดร้บัมา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  โดยจ่ายเป็นเงิน
สดเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท ขณะที่มลูค่าตามบญัชีของทรพัยส์ินและหนีส้ินที่ไดร้บัมาเท่ากบั 2.46 ลา้นบาท  

 
ก าไรสะสม 
ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรสะสมเท่ากบั 83.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.95  ของหนีส้ินและส่วน

ของผูถ้ือหุน้รวม  โดยมีก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 23.79 ลา้นบาท  และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 59.24 ลา้นบาท ตามมติ
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 จ านวน 67.60 
ลา้นบาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 520 ลา้นหุน้ โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 12 มีนาคม 
2561 

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสะสมเท่ากบั 78.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.79  ของหนีส้ินและส่วน
ของผูถ้ือหุน้รวม  โดยมีก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 26.00 ลา้นบาท  และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 52.63 ลา้นบาท ตามมติ
ที่ประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 จ านวน 41.60 
ลา้นบาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 520 ลา้นหุน้ โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 12 มีนาคม
2562 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงั
จากหกัภาษี และเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอ่ืน (ถา้มี) โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็น
ในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

 
อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 
ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 0.58 เท่า  โดยอตัราส่วนลดลงจากปี 2560 เล็กนอ้ย เนื่องจาก

บริษัทมีหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2561 จากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น และจากการทยอยจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และจ่ายช าระค่างวดหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 0.54 เท่า  โดยอตัราส่วนลดลงจากปี 2561 เล็กนอ้ย เนื่องจาก
บริษัทมีหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2562 จากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  

 
ส าหรบัอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 104.50 เท่า, 97.73 เท่า และ 57.52 เท่า 

ตามล าดบั 
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.64 0.58 0.54 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 1.55 7.97 12.61 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  เท่า (0.07) 0.18 1.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 104.50 97.73 57.52 

 
กระแสเงินสดและอตัราส่วนสภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2562 เท่ากบั 173.71 ลา้นบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรม

ด าเนินงาน เนื่องจาก บริษัทมีก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินไดแ้ละหลงัรายการปรบัปรุงจ านวน 71.07 ลา้นบาท ขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าใน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากสินคา้คงเหลือที่จ  านวน 199.37 ลา้นบาท   

 
ในส่วนของกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เท่ากับ 62.17 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน ส่วน

ใหญ่เกิดจากการซือ้และติดตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณจ์ านวน  63.41  ลา้นบาท     
ส าหรบักระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 เท่ากับ 29.22 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บริษัทไดร้บัเงินกู้ระยะยาว

จ านวน 259.45  ลา้นบาท  และช าระหนีจ้ากหนีส้ิยภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 155.41 ลา้นบาท และจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน จ านวน 33.21 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 
41.60  ลา้นบาท  

จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดงักล่าว ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิรวมเพ่ิมขึน้เท่ากบั 140.76  ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 

สรุปงบกระแสเงินสด 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (20,210) 79,708 173,711 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (69,316) (294,580) (62,172) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 373,928  (61,366) 29,224 
รวมกระแสเงินสดสทุธิ 284,402 (276,237) 140,763 

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ส าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ  2.80 เท่า เพิ่มขึน้เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสภาพคล่องปี 2561  เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 140.53 ลา้นบาท และ
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 44.08 วัน  โดยการที่
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยนานขึน้จากปี 2561 เท่ากบั 37.74 วนั เนื่องมาจากการขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ที่มีเครดิตเทอมที่ยาวนานขึน้เพื่อเพิ่มฐาน
ลูกคา้ใหม่ ขณะที่บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 3.23 วนั โดยหากน าหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทมารวมค านวณอตัราการ
หมุนเวียนของเจา้หนีพ้บว่าบริษัทจะมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 136.25 วนั ส่งผลท าใหบ้ริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั (27.30) วนั 
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.23 1.59 2.80 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.12 0.53 1.68 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.06) 0.18 0.56 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 29.40 37.74 44.08 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 58.69 56.56 64.88 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 3.55 3.03 3.23 
วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 84.54 91.27 105.75 
ระยะเวลาช าระหนีร้วมหนีส้ิน T/R วนั 100.96 195.07 136.25 
วงจรเงินสดรวมหนีส้ิน T/R (Cash Cycle) วนั (12.87) (100.77) (27.30) 

 
14.5 ภาระผูกพันด้านหนีสิ้น และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผกูพนัดา้นหนีส้ินดงันี ้
• ภาระผกูพนัตามสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 62.03 ลา้นบาท และส่วนที่ครบก าหนด

ช าระเกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 194.42  ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทัง้จ านวนภายในปี 2567  ทัง้นี ้เงินกูย้ืมระยะยาว ค า้
ประกนัโดยการจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัท และที่ดินของกรรมการบริษัท 

• ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 1.84 ลา้นบาท และส่วนที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 2.73 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทัง้จ านวนภายในปี 2565 

• ภาระผกูพนัตามสญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 99.05 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนหมนุเวียนภายใน 180 วนั 
• ภาระผกูพนัเกี่ยวกบัผลประโยชนพ์นกังาน จ านวน 2.55 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายุจ านวน 2.19 ลา้นบาท 

และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น จ านวน 0.36 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระนอกงบดลุ ดงันี ้
• บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน-กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า ตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าที่ดินที่ใชใ้น

การประกอบกิจการจากกรรมการบริษัท โดยมียอดรวมของจ านวนเงินค่าเช่าขัน้ต ่าภายใตส้ญัญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได ้
จ านวนรวม 0.60 ลา้นบาท 

• ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบั
ก าไรสะสมคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 520 ลา้นหุน้ เป็นจ านวน 20.28 ลา้นบาท โดยการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะถกูน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้อนมุตัิในครัง้ถดัไปในเดือนเมษายน 2563 

14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีจ่ะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

อย่างไรก็ดี ปริมาณความตอ้งการเหล็กในปี 2563 จะขยายตวัเล็กนอ้ยโดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.7 คาดว่าปริมาณความความตอ้งการใช้
จะอยู่ที่ประมาณ 18.6-19 ลา้นตัน (สถาบันเหล็กและเหล็กกลา้) เป็นผลมาจากสงครามทางการคา้ที่คลายความตึงเครียด การเร่งลงทุน
โครงสรา้งขนาดใหญ่ของภาครฐัและโครงการการก่อสรา้งภาครฐัอ่ืน อ่ืน หลงัจากพ.ร.บ งบประมาณแผ่นดินผ่านสภาเรียบรอ้ย และการลงทุน
ก่อสรา้งของภาคเอกชนที่คาดว่าจะเติบโตขึน้รวมทัง้การออกกฏหมายควบคุมคณุภาพเหล็กจากการปรบัมาตรฐาน มอก.50 และ safeguard 
คาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกใหก้บับริษัทฯ 
 

90



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรบัรองว่า ขอ้มูล

ดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว้  

(2) บริษัทไดจ้ัดใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของบริษัทอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทจัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามระบบดังกล่าว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  
ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญเป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายศุภกิจ งามจิตรเจริญก ากับไว ้
ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ  
1. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการ นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 

 

2. 

 

นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 

 

กรรมการ 

 

นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 

 

 

 
 

ผู้รับมอบอ านาจ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

1. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการ นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 
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บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
Ziga Innovation Public Company Limited 

 
 

เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 1. นายไสว  ฉัตรชยัรุง่เรือง      
  -     กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- ประธานกรรมการบรษิัท 
-     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60 -   ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ   
    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-   ปรญิญาตร ีบญัชี    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-   Director Certification  Program 
รุน่ 208/2015 

-   Ethical Leadership  Program 
(ELP) รุน่ 1/2017 

-   หลกัสตูร (BSI) รุน่ 3/2017 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 - ปัจจบุนั 
 

 
 

2560 - 2562        
 
 

2559 - 2561 
 

 
2560 - ปัจจบุนั 

 
 

2555 - 2560 
 
 

 

-   ประธานกรรมการบรษิัท 
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   กรรมการอิสระ 
-   กรรมการผูจ้ดัการ  
-  ประธานบริหารสายบญัชี  
   การเงินและพฒันาธุรกิจ 
 
-   กรรมการ  
-   กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-   กรรมการผูจ้ดัการ 
-   ประธานบริหารสายบญัชี
การเงินและพฒันาธรุกิจ 

-   ประธานบริหารสายบญัชี
การเงินและพฒันาธรุกิจ 

-   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 
 
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
บจก. สยามเรลเวย ์ดีเวล 
ลอปเมน้ท ์
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
 

-   ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก
โครงสรา้งประเภท Pre-zinc 
และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

 
-   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

และ  ชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ 
ลงทนุในบริษัทย่อย 

-   ประกอบกิจการโรงงานผลิต 
ประกอบ จ าหน่าย และซ่อม
บ ารุงหวัรถจกัร หวัรถไฟ 

-   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
และ  ชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ 
ลงทนุในบริษัทย่อย 

-   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
และ  ชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ 
ลงทนุในบริษัทย่อย 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 2. นายพลรชฏ  เปียถนอม 
  -     กรรมการอิสระ  
  -     กรรมการบริษัท       

  -  -     ประธานกรรมการบริหาร 
           ความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบั   

     ดแูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-    กรรมการตรวจสอบ 

66 - ปริญญาโท การจดัการ  
จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร ์

- ปริญญาตร ี วิศวกรรมไฟฟ้า  
โรงเรยีนนายเรืออากาศ 

- 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) 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
 
2547 – ปัจจบุนั 
 

  -    กรรมการอิสระ  
  -    กรรมการบริษัท       

  -  -    ประธานกรรมการ 
    บริหารความเสี่ยง 
นวตักรรม และก ากบัดแูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-   กรรมการตรวจสอบ 
-   กรรมการ 
 
 
-   กรรมการ 
-   กรรมการ 
-   ประธานกรรมการสรรหา 
-   กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ 
-   กรรมการ 

 บมจ. ซกิา้ อินโนเวชั่น 
 
 
 
 
 
บจก.ไทยออรแ์กนิค 
วิสาหกิจเพื่อสงัคม 
 
บจก.เอ็มดิก อินเตอรเ์ทรด 
บจก.สรา้งคนเก่ง 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอรย์ี ่
 
 
บจก.เอ็มดิก โฮลดิง้ 
 

- ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก
โครงสรา้งประเภท Pre-zinc 
และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

 
 
 
-   ส่งเสริมและพฒันากลุ่ม
เกษตรกร และพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารแปรรูป 

-   ส่งออก 
-   พฒันาการฝึกอบรม 
- ผลิตหมอ้แปลงไฟฟา้ 
 
 
- ใหบ้ริการท่ีปรกึษาและให้

ค าแนะน าปัญหาทางธุรกิจ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ 
   -    กรรมการบริษัท 
   -    กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-    กรรมการตรวจสอบ 

54 -  ปริญญาโท หลกัสตูรผูบ้ริหาร 
(Mini MBA)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปริญญาโท  การตลาด  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปริญญาตรี บญัช ีมหาวิทยาลยั
เกรกิ  

-   Director Accreditation 
Program 126/2016 

- Company Secretary Program 

(IOD) 69/2016 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 – ปัจจบุนั  
 

 
2562 – ปัจจบุนั        

2555 – 2562 

  -   กรรมการบรษิัท 
  -   กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-   กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการบริหาร สายงาน 
   บญัชแีละการเงิน 
-   เลขานกุารบรษิัท   
-   ผูอ้  านวยการส านกั   
    ตรวจสอบภายใน 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 
 
บจก. รเีทล บิซิเนส โซลชูั่นส ์
 
บจก. เอส.พี.ซ.ีพรีเชียส  

เมททอล 

- ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก
โครงสรา้งประเภท Pre-zinc 
และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

-   ผลิตและออกแบบชัน้วางของทกุ  
    ชนิด 
-    การผลิตโลหะมีค่า 

 4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 
- กรรมการบริษัท  
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นวตักรรม และก ากบัดแูล 
-    กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
     ลงนามผกูพนับริษัท 

43  -  ปรญิญาตร ีวิศวกรรมไฟฟา้     
    มหาวิทยาลยัสยาม 
-   Director Accreditation    
    Program  2014 
-   Director Certification Program   
    รุน่ 198/2014 
-   MDICP รุน่ 15  
-   Risk Management Program  
    for Corporate Leaders (RCL) 
    รุน่ท่ี 17 
-   Executive Development   
    Program (EDP) 2017 
-   Ultra Wealth รุน่ท่ี  4 
 

 

30.32 นอ้งชายคณุวราลกัษณ ์  

งามจิตรเจริญ และเป็นพี่ชาย 

คณุมณฑา  ทสัฐาน,  

คณุเมทินี งามจิตรเจริญ และ 

คณุธีรนาท  งามจิตรเจรญิ 

2541 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 

-   กรรมการบริษัท 
-   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-   กรรมการบริหารความเสี่ยง
นวตักรรม และก ากบัดแูล 

-   กรรมการ 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 
 
 
บจก.ไทยออรแ์กนิค 
วิสาหกิจเพื่อสงัคม 
 
 

- ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก
โครงสรา้งประเภท Pre-zincและ
ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 
 

-   ส่งเสริมและพฒันากลุ่ม
เกษตรกร และพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารแปรรูป 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 5. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัซือ้จดัหา

และจดัซือ้ต่างประเทศ 
- กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

ลงนามผกูพนับรษิัท 

44 - ปริญญาตร ี นิเทศศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
(เกียรตินิยม) 

-  Director Accreditation 
Program  2014 

-  Director Certification Program 
รุน่ 198/2014 

- อบรมหลกัสตูร Financial 
Statements for Directors 
(FSD) รุน่ท่ี 31-2016 

-  อบรมหลกัสตูร Board 
Reporting Program (BRP)  
รุน่ท่ี 22/2017 

-   Executive Development    
    Program (EDP) Class of Year   
    2017 
-   Risk Management Program  
    for Corporate Leaders (RCL)     
    รุน่ท่ี 17 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.01 พี่สาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ,  

คณุมณฑา ทสัฐาน , 

คณุเมทินี  งามจิตรเจรญิ และ 

คณุธีรนาท  งามจิตรเจรญิ 

2541 – ปัจจบุนั -   กรรมการบริษัท 
-   กรรมการบริหาร 
-   กรรมการผูจ้ดัการ 
-   ผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัซือ้  

   จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 

 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น - ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

โครงสรา้งประเภท Pre-zinc

และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

97



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                          

 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 6.  นายธีรนาท  งามจิตรเจรญิ 
-  กรรมการบรษิัท 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง
นวตักรรม และก ากบัดแูล 

-  กรรมการบริหาร 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและ
ควบคมุระบบธุรกิจ 

- กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั

บริษัท 

37 -   Master of Science in Service 
Management and Design 
Warwick University(United 
Kingdom) 

- Master of Engineer in 
Engineering Management 
Chulalongkorn University 

-   ปริญญาตรี  Computer 
Science   
มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

-  Director Certification 
Program รุน่ 209/2015 

-   MDICP รุน่ 15 
 -   Executive Development   

Program (EDP) รุน่ท่ี 18 

 

2.99 นอ้งชายคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ, 
คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ ,  
คณุมณฑา ทสัฐาน , 
และคณุเมทินี  งามจิตรเจริญ 

2558 – ปัจจบุนั -   กรรมการบริษัท 
-   กรรมการบริหารความ    
เสี่ยง นวตักรรม และก ากบั
ดแูล 

-   กรรมการบริหาร 
-   ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา    
    และควบคมุระบบธุรกิจ 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น - ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

โครงสรา้งประเภท Pre-zinc

และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

 7. นางมณฑา  ทสัฐาน 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
-  ผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 
 

 

 

41 - ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัสยาม 

-    Director Accreditation                 
     Program  รุน่ 126/2016 

1.49 นอ้งสาวคณุวราลกัษณ ์ 
งามจิตรเจริญ และ 
คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ 
และเป็นพี่สาวคณุเมทินี   

งามจิตรเจริญ  

และคณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

2555 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
-   ผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 
 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น - ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

โครงสรา้งประเภท Pre-zinc

และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 8. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจรญิ 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ

พฒันาทรพัยากรบคุคล 

 

39 -   ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟา้  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี

 

2.99 นอ้งสาวคณุศภุกิจ  งามจิตรเจรญิ 

คณุวราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ , 

คณุมณฑา  ทสัฐาน  และเป็นพี่สาว

คณุธีรนาท  งามจิตรเจรญิ 

2547 – ปัจจบุนั -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
- กรรมการบริหาร 
-   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 

และพฒันาทรพัยากรบคุคล 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น - ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

โครงสรา้งประเภท Pre-zinc

และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

 9. นางสาวชลธร  งามจิตรเจริญ 
-   ผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัการ  

Supply 

38 - ปริญญาตร ี โฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ ์ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

ไม่ม ี ลกูพี่ลกูนอ้งของคณุ 
ศภุกิจ งามจิตรเจริญ , 
คณุวราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ, 

คณุมณฑา ทสัฐาน , 

คณุเมทินี งามจิตรเจริญ และ 

คณุธีรนาท งามจิตรเจริญ 

 

 

2546 – ปัจจบุนั -   ผูอ้  านวยการฝ่ายการ 

จดัการ Supply 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น - ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

โครงสรา้งประเภท Pre-zinc

และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

10. นางสาวฐิติพร เขยีวยวง  
-   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ 
การเงิน 

 

40 -   ปริญญาตรี การบญัช ี
     สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขต บพิตรพิมขุ จกัรวรรดิ 

 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2547- 2560 

-  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 

 
-  ผูจ้ดัการ 

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 
 
บจก. ส านกังาน ทีเอเอส  

-   ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก
โครงสรา้งประเภท Pre-zincและ
ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

-   ท าบญัชแีละตรวจสอบบญัช ี
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท

(%) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  11. นางสาวธนิดา  เกรยีงพานิช 
- เลขานกุารบรษิัท 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

44 -   ปริญญาตรี  
บริหารทรพัยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

-   Company Secretary  Program 
68/2016 

-   CPIAT (ผูต้รวจสอบภายในมือ
อาชีพ) สมาคมผูต้รวจสอบ
ภายใน IA 

-   HCME การบริหารทนุมนษุย ์
-   MDICP 15 โครงการพฒันา
อตุสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขนั 

-   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารตน้ทนุ 

-   ISO 9001: 2015  Requirements 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2553 - ปัจจบุนั -  เลขานกุารบริษัท 

-  นกัลงทนุสมัพนัธ ์

บมจ. ซิกา้ อินโนเวชั่น - ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

โครงสรา้งประเภท Pre-zinc

และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัท าและเกบ็เอกสาร ดงัต่อไปนี ้
1.1  ทะเบียนกรรมการ 
1.2  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานประชมุกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

1.3  หนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 
89/14 ใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่ริษัทไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

4. นอกจากนี ้เลขานกุารบรษิัทยงัมีหนา้ทีอ่ื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบรษิัท มอบหมายดงันี ้
4.1 ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
4.2 ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 
4.3 ติดต่อประสานงานกบัหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลและสาธารณะชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
4.4 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแกก่รรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
4.5 หนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท 

 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ซิก้า อินโนเวช่ัน 

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง C , AC , II 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม AC , II 
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ AC , II 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ CEO , I , III 
5. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ MD , I , III 
6. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ M , I , III 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน M , I , III 
8. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ M , III 
9. นางสาวชลธร  งามจิตรเจริญ M 
10.   นางสาวฐิติพร เขียวยวง CFO 

 
หมายเหต ุ C = ประธานกรรมการ     AC = กรรมการตรวจสอบ  CEO = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   MD = กรรมการผูจ้ดัการ    
 M = ผูบ้ริหาร      I = กรรมการ     II = กรรมการอิสระ     III = กรรมการบริหาร      CFO = ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทร่วม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 

- ไม่มี - 

 

  

102



                                                                                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562                                                                                                                         

 
 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
(Outsource) 

:  บริษัท เวลทต์ี ้แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 
   ที่อยู่ 731/14 ตรอกวดัจนัทรใ์น ถนนรชัดาภิเษก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
   โทร. : 02-291 – 1841  
   อีเมล ์: piti.ccwcc@gmail.com  

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นายปิติ ชชัวาลโชคชยั 
คุณวุฒิทางการศึกษา : Master of Business Administrator, Thammasat University 

: Bachelor’s degree in Accounting, Thammasat University 
วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 4614   

: สมาชิกสภาวิชาชีพบญัช ี
ประสบการณก์ารท างาน ดา้นตรวจสอบภายในและทีป่รกึษาธุรกิจ  

• ธุรกิจอาหารสตัว ์
• ธุรกิจสิ่งพิมพ ์
• ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
• ธุรกิจขายยารกัษาโรค 
ดา้นสอบบญัช ี
• อตุสาหกรรมผลิตกระดาษ 
• ธุรกิจโรงแรม         
• ธุรกิจก่อสรา้ง 
• โรงงานผลิตกล่องกระดาษ 
• ธุรกิจขายคอมพิวเตอรแ์ละระบบรกัษาความปลอดภยั (hardware, software) 
         

การฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้อง : 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 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 

- ไม่มี - 
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