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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ซิก้า เราเชื่อว่าความยั่งยืนเกิดจากกระบวนการ
ความคิ ด ริ เริ่ ม หรื อ สารตั้ ง ต้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ซิ ก้ า
อิ น โนเวชั่ น คื อ เหล็ ก pre-zinc ซึ่ ง เป็ นเหล็ ก ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม (Green Product) ที่ ล ด ก ระบ ว น ก า รใช้ เ ค มี
( Green Process ) หรือไม่มีการชุบเคมีในกระบวนการ เราจึงใช้
สีเขียวเป็ นสัญลักษณ์ของบริษัททัง้ นี ้ การสรรหาโมเดลธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน เรายังคงมุ่งมั่น สรรหานวัต กรรมทั้งในตัว วัต ถุดิ บ
กระบวนการ และ บริก ารอย่า งสร้า งสรรค์ ตลอดจนการคิ ด
นอกกรอบ เพื่อสอดคล้องกับบริบทใหม่ของสังคม โดยบริษัทได้
กาหนดแผนกลยุทธและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม
กลยุทธธุรกิจ “ Better Cheaper Faster” เพื่อสร้างนวัต กรรมที่
เป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดห่วง
โซ่ คุณ ค่ า อี ก ทั้งแผนยุท ธศาสตร์ด ้า นความยั่งยื น ของบริษั ท
ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้าน
ธรรมมาภิบาลบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุก กลุ่ม ในการขับ เคลื่ อนกลยุท ธองค์ก รให้ส อดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่งั ยืน บริษัทมีกรอบการพัฒนาเพื่อเป็ น
แนวทางในการบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ความยั่งยืน
ดังนี ้

1. Innovative Thinking คิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ มองหาลูกค้า
หรือผู้ใช้งานแก้ปั ญ หาลูกค้า( customer’s painpoint ) ตั้งแต่
นวัตกรรม สินค้า กระบวนการ เพราะเรามองว่าการแก้ไขปัญหา
ให้ลูกค้าหรือผูใ้ ช้งาน ทาให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึน้ คือการส่งมอบ
คุณ ค่ า ยั่งยืน ให้กับ บริษัท และการที่ ซิก้าใช้วัส ดุท ดแทนเหล็ก
ประเภทอื่น คือ pre-zinc นอกจากจะช่วยผูใ้ ช้งาน ลดเวลาการ
ทางาน ลดต้นทุนและเพิ่ มระดับป้องกันสนิม เหล็กซิกา้ ยังเป็ น
เหล็ ก รัก ษ์ สิ่ งแวดล้อ ม ความมุ่งมั่น ของซิ ก้า ไม่ เพี ย งแต่ ม อง
ลูก ค้า เป็ น ที่ ศูน ย์กลาง เรายังพัฒ นาอย่ า งสร้า งสรรค์จนเกิ ด
นวัตกรรมการสร้างโมดูลาร์ หรือ ระบบ I-RETAIL ซึ่งเป็ นระบบ
การก่ อสร้า งที่ ส ร้า งในโรงงาน จึงท าให้สิ่งแวดล้อ มในชุม ชน
บริเวณการก่อ สร้า งไร้ม ลภาวะ ฝุ่นและเสี ย ง หรือแม้ก ระทั่ง
ลดการเกิ ด ขยะ และบริ ษั ทซิ ก้ า ก็ ไ ด้ รับ การยอมรับ จด
อนุสิทธิบตั รจากกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเรียบร้อยแล้ว นับเป็ น
ก้าวที่สาคัญในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมของบริษัท
2. Innovative Material สรรหานวัต กรรม วัส ดุ กระบวนการ
การบริการที่เป็ นทางเลือก ติดตาม แสวงหา นวัตกรรมใหม่ที่ลด
ขัน้ ตอนการชุบเคมี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแสวงหา
สิ่งที่ จะเป็ น วัสดุทางเลือกที่ยกระดับ ชีวิตให้ดีขึน้ โดยคานึ งถึง
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม สุข ชีว อนามัยของบุค ลากร ความ
ปลอดภั ย ในสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง โรงงานแ ละชุ ม ชนรอบข้ า ง
นวัต กรรม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ platform ทางสังคมออนไลน์
ก็เป็ นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงลูกค้า ฉะนัน้ การ
ยกระดับนวัตกรรมบริการของบริษัท ต้องคานึงถึงการให้ขอ้ มูลที่
เป็ น ประโยชน์ทั้งพนักงาน คู่คา้ การเผยแพร่ขอ้ มูล สาหรับ นัก
ลงทุน ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมในช่วงเวลานัน้ ๆ เพื่อความสมดุล

3. Innovative Supply Chain การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ติดตาม การบริหารทรัพยากร ตัง้ แต่ค่คู า้ จนถึง การส่งเสริมการ
นาข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาสินค้า และกระบวนการร่วมกัน
การบริห ารองค์ค วามรู ใ้ นองค์ก ร (knowledge management)
ในองค์ก ร สามารถยกระดับ การบริ ห ารทรัพ ยากรได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
4. Innovative Partner ด้วยการสนับสนุนทุกความสาเร็จของ
ลูกค้า หรือ คู่คา้ เมื่อลูกค้าได้พัฒนาไปด้วยกันกับบริษัท ด้วย
การแบ่งปั นประสบการณ์ ความรู ้ ในรูปแบบต่างๆ ก็จะสามารถ
เติ บ โตทั้งด้านธุรกิจ ด้ว ยกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงผู้ค นมากขึ น้
ผ่ า นทางสังคม social media ท าให้บ ริบ ทของการ “connect
people” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนชัดเจนมากขึน้ ทั้งนี ้ บริษัท
ยัง ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และได้ป รับ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
เรื่องของจรรยาบรรณคู่คา้ (Supplier code of conduct) และได้
ลงนามคู่คา้ เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจร่วมกันเพื่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี อี ก ทั้ ง พนั ก งานก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น
ความสาเร็จองค์กร การส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ยกระดับ
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ การว่ า จ้า งงานในท้อ งถิ่ น และร่ว มพัฒ นา
ชุมชนรอบข้าง ทัง้ มิติของสังคม และเศรษฐกิจ นอกจากนีเ้ รายัง
ส่งบุคลากรระดับบริหารเพื่อไปให้ความรูก้ ับ social enterprise
ในโครงการ set for social impact gym อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
การแบ่งปันความรูอ้ นั เป็ นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

สาหรับในปี ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาด
covid-19 บริษัทมีการวางแผนที่จะมีการเติบโตด้านรายได้และ
ผลตอบแทนให้ผู้ถื อหุ้น อย่า งต่ อ เนื่ อง โดยมีก ารวางแผนการ
ลงทุนเพิ่มเติมในการเพิ่มสายงานผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มกาลังผลิต
ในส่ ว นที่ ยัง มี ศัก ยภาพในการเติ บ โต และจากกรอบการวาง
โมเดลธุรกิจเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าและการเชื่อมโยงผูค้ นมาก
ขึ น้ เราได้ส ร้า ง platform การซื ้อ ขาย online เพื่ อ สร้า งความ
สะดวกให้ลูกค้า และเติบโตขึน้ อย่างน่าประทับใจ ทั้งนีท้ ีมงาน
ผู้บ ริห ารและพนัก งานของซิก้า ได้แ สดงให้เห็ น ถึ ง DNA ของ
บ ริ ษั ท ที่ ไม่ ย อ ม ห ยุ ด พั ฒ น า น อก จาก นั น ใน เรื่ อ งข อ ง
ธรรมมาภิบาลบริษัท ในปี ที่ผ่านมาบริษัทได้รบั ผลการประเมิน
การกากับ ดูแ ลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ
“ดีมาก” (4 ดาว) (very good CG scoring)จากโครงการสารวจ
การกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2563 และ
ได้รับ การประเมิ น จากสมาคมส่งเสริม ผู้ล งทุน ไทย 96% ในปี
2563 จากเดิ ม 79% ใน ปี 2562 แล ะได้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ระกาศ
เจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นกับ CAC (Collective Action
Coalition Against Corruption )
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุม่ บริษทั
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เหล็กนับเป็ นหนึ่งในโลหะที่มีความสาคัญซึ่งถูกนาไปใช้ในสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย เช่น อาคาร บ้านเรือน สะพาน เป็ นต้น
นอกจากนีเ้ หล็กยังอยู่ในชีวิตประจาวันของเรา อาทิ เฟอร์นิ เจอร์ รัว้ เครื่องมือช่าง เป็ นต้น ด้วยเห็นความสาคัญ ของเหล็กเช่นนี ้ บมจ.ซิก้า
อินโนเวชั่น (“บริษัท” หรือ “ซิกา้ ”) จึงมีแนวคิดที่จะนาเหล็กมาเพิ่มคุณค่าด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ภายใต้ช่ือ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จากัด โดยเริ่มจากการผลิตท่อโค้งร้อยสายไฟตาม
ความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหารเพื่อทดแทนสินค้านาเข้าจากประเทศญี่ ป่ นุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด และเริ่ม
ผลิตท่อโลหะร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ช่อื สินค้า “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษัทผลิตท่อเหล็กแล้วจ้างให้โรงชุบทาการชุบสังกะสีให้
ต่อมา บริษัทสั่งซือ้ เหล็กชุบสังกะสีประเภท Pre-zinc ชนิดม้วน ( Hot dip galvanizing coil ) มาใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟแทน ซึ่งเป็ นวิธีที่
นอกจากจะมีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดีแล้วยังเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
บริ ษั ท มองเห็ น โอกาสในการใช้เหล็ ก ชุ บ
สังกะสีด ้วยกระบวนการต่ อเนื่องเพื่อใช้ท ดแทนเหล็กที่
ไม่ได้ผ่านการชุบในปี 2553 บริษัทจึงได้ก่อตัง้ บริษัท ซิกา้
สตี ล คอร์ป อเรชั่ น จ ากั ด เพื่ อ จ าหน่ า ยแผ่ น เหล็ ก ชุ บ
สังกะสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครื่องปรับ อากาศ
และได้ขยายกลุ่มสินค้าไปสู่การจาหน่ายเหล็กโครงสร้าง
ประเภทPre-zinc ภายใต้ต ราสิน ค้า “ZIGA” เพื่ อใช้ใ น
งานโครงสร้า งทั่ว ไปที่ ไม่ ได้มี ก ารรับ น้า หนั ก มาก เช่ น
เต็ น ท์ นั่ ง ร้า น เฟอร์นิ เจอร์ เป็ นต้ น เหล็ ก โครงสร้า ง
โดยทั่วไปมักไม่ได้ใช้เหล็กที่ชุบมาแล้วตั้งแต่เป็ นวัตถุดิบ
โดยเหล็กโครงสร้างเหล่านีจ้ ะถูกนาไปชุบหรือทาสีก่อน
น าไปใช้งาน ซึ่งต่ า งกับ สิ น ค้า ของบริษั ท ที่ น าเหล็ ก ชุบ
สั ง กะสี ช นิ ด ม้ ว นมาตั ด แบ่ ง และขึ ้น รู ป ท าให้ ไ ม่ ต ้อ ง
เสียเวลาและค่ าแรงในการทาสี นอกจากนีส้ ังกะสียังมี
ความหนาที่ ส ม่ า เสมอ นอกจากการน าเสนอสิ น ค้า ที่
แตกต่างแล้วบริษัทยังมีการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนได้รบั อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ในปี 2555
บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาสิน ค้าอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กของบริษัท มาต่อยอดเพิ่มมูลค่ าสินค้าด้วย
นวัตกรรมด้วยการผลิตร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ภายใต้ตราสินค้า “I-RETAIL” ซึ่งเป็ นร้านค้าที่ก่อสร้างที่โรงงานแล้วนาไปประกอบที่หน้า
งานซึ่งมีขอ้ ดีคือ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้และลดปัญหาขาดแรงงานฝี มือ ปัจจุบนั บริษัทแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 260.00 ล้านบาท
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1.1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ
•

ผลิ ต สิ น ค้ าเหล็ ก นวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าสิ น ค้ า สร้ างลู ก ค้ าเฉพาะกลุ่ ม
(niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการใช้งาน

•

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร

•

วิจัยพัฒนาสินค้า นวัตกรรม กระบวนการและบริการเพื่อรองรับบริบทใหม่

ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“เพิม่ มูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

Smart-WorkSmart

Energetic-Active to run fast

การทำงานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและ

โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก

สามารถปรับปรุงการทำงานด้วยความคิดที่ส ร้างสรรค์ เพื่อ

ดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

การทำงานที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยุกต์ เครื่องมือ เช่น
IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

Spirit-Never give up

Sharing-We can grow together

ทั ศ นคติ ใ นการก้ า วผ่ านอุ ป สรรคต่ า งๆ ต้ อ งอาศั ย จิ ต

เราแบ่งปั นความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเป็ น

วิญ ญาณของนักสู้ และทุ กวิ กฤตคือ โอกาสที่ เราต้องมีจิ ต

ที ม เดี ย วกั น เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รเหมื อ นพี่

วิ ญ ญ าณ ที่ จ ะมองอย่ า งสร้ า งสรรค์ เสมอ ไม่ ว่ า โลกจะ

เหมื อนน้ อง และมี ค่ านิ ย ม การแบ่ งปัน สู่สั งคม ชุ ม ชน และ

เป ลี่ ย น แป ล งเช่ น ไร เร าจ ะส าม าร ถ ป รั บ ตั ว ได้ เส ม อ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร สังคม และ

ด้วยทัศนคติที่ดี

โลกที่เรากำลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

•

ปี 2541

:

•

ปี 2545

:

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

•

ปี 2548

:

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

•

ปี 2549

:

ได้รบั มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)

•

ปี 2552

:

ย้ายโรงงานมาที่ 999/9 ซ.พรพัฒนา ถ.ประชาอุทิศ

•

ปี 2553

:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

:

:

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

:
:
:

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

:
:

:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120.00 ล้านบาท
เริ่มการประกอบธุรกิจใหม่ คือ ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ภายใต้ตราสินค้า I-Retail โดยได้รบั
การสนับ สนุนจากสานักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.) ในโครงการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย( Industrial Technology Assistance
Program : ITAP)
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 180.00 ล้านบาท

:

ส่งมอบร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ แห่งแรกที่สถานีบริการนา้ มันบางจาก

:

ได้รบั มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

:

บริษัทดาเนินการแปรสภาพบริษัทเป็ นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด”
เป็ น “ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)” เพื่อนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
และเพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็ น 212.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ
จานวน 424.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 64 ล้านหุน้ บริษัทจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 212.00 ล้านบาท เป็ น 180.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทประสงค์จะ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจึงต้องลดทุนส่วนที่ยงั ไม่ชาระก่อน

•

ปี 2554

•

ปี 2555

•

ปี 2557

•

ปี 2558

•

ปี 2559

:

:

แบบ 56-1 One Report 2563

3

:

:
:
•

ปี 2560

:
:
:

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็ น 260.00 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนเพื่อ
จัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ เดิม 80.00 ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงิน 40.00 ล้านบาทสาหรับใช้ในการลงทุนเพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิต และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 80.00 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
ผูถ้ ือหุน้ เดิม ชาระทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท ทาให้ทนุ ชาระแล้วเป็ นเงิน 220.00 ล้านบาท
ได้รบั รางวัลด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดีเด่น กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่และ
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
บริษัทได้รบั อนุมตั ิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั แรก
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ได้รบั รางวัล Thailand Trust Mark
ได้รบั รางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)

•

ปี 2561

•

ปี 2562

:

สร้างโรงงานใหม่และเพิ่มเครื่องจักร
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 1228-2549
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 107-2533
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 276-2532
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 277-2532
บริษัทมีการขยายสาขา Ziga Outlet เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามาก
ยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 เปิ ดสาขาไป 4 สาขา ได้แก่ กระทิงลาย พนมสารคาม สัตหีบ อรัญประเทศ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ZIGA สีทาเหล็กกัลวาไนซ์ และ ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกัลวาไนซ์

•

ปี 2563

:

เริ่มเปิ ดใช้โรงงานใหม่ เฟส 1

:
:
:
:
:
:

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

- ไม่มี 1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ
สำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)

- ไม่มี -
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1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

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

ทุนชาระแล้ว
ทุนชาระแล้ว
ชนิดของหุ้น
หุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัท

260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
หุน้ สามัญ
520,000,000 หุน้

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทมีการนาเหล็กชุบเคลือบสังกะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินค้าหลักๆ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดสินค้าแต่ละประเภท ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA”
กลุ่มที่ 2 ผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “DAIWA”

ผลิตภัณฑ์
เหล็กโครงสร้าง ZIGA
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ DAIWA
รายได้จากการขายอื่น1)
รวม

ปี 2561
747.99
90.08
3.07
841.14

%
88.93
10.71
0.36
100.00

ปี 2562
650.97
109.20
760.17

%
85.64
14.36
100.00

ปี 2563
856.03
116.90
972.93

%
87.98
12.02
100.00

หมายเหตุ:1) รายได้จากการขายอื่น เช่น ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้น
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าซิกา้ (ZIGA)
เท่ากับ 747.99 ล้านบาท, 650.97 ล้านบาท และ 856.03 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 88.93, 85.64 และ 87.98 ของ
รายได้จากการขายรวมตามลาดับ
ปัจจุบนั เหล็กโครงสร้างที่บริษัทจาหน่ายเป็ นท่อเหล็กโครงสร้าง หรือ ท่อเหล็กอเนกประสงค์ (General Purpose Pipe) สาหรับงาน
โครงสร้างที่รบั นา้ หนักไม่มาก ซึ่งในตลาดเรียกท่อประเภทนีว้ ่า “ท่อประปา” เนื่องจากสมัยก่อนมีการใช้ท่อเหล็กดาซึ่งทาจากเหล็กแผ่นรีดร้อน
นามาชุบสังกะสีเพื่อใช้เป็ นท่อประปาเพราะสามารถป้องกันการเป็ นสนิมได้ดี แต่ปัจจุบนั ท่อประปามักทาจากพลาสติก ท่อเหล็กดาชุบสังกะสี
จึงถูกนาไปใช้ในงานอื่น เช่น เฟอร์นิ เจอร์ ราวบัน ได เต็น ท์ เรือนเพาะชา คอกปศุสัต ว์ เป็ น ต้น อย่างไรก็ดีท่ อเหล็กด าชุบ สังกะสีนี ม้ ิได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเหล่านีโ้ ดยตรง จึงมีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น เหล็กมีความหนาเกินความจาเป็ นของงานที่ใช้จนยากต่อการดัดงอ
ผิวของเหล็กไม่ได้ถูกผลิตให้มีความเรียบสวย การเคลือบสังกะสีหนาเกินความจาเป็ น เป็ นต้น บริษัทจึงนาเสนอท่อเหล็กชุบสังกะสีสาหรับใช้
งานโครงสร้างทั่วไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานมากขึน้
ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถนาไปใช้ทาเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเห็นพืน้ ผิว ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงนับได้ว่าเป็ นสินค้า
ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสีในการใช้งานประเภทโครงสร้างทั่วไปที่มีความหนาไม่มาก เหล็กโครงสร้างของบริษัทมิได้ใช้กับงานโครงสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ที่ตอ้ งรับนา้ หนักมาก บริษัทนับเป็ นผูผ้ ลิตรายแรกๆที่ทาการตลาดเหล็กโครงสร้างประเภทนี ้ ดังนัน้ ชื่อ ซิกา้ ของบริษัทจึงเป็ น
ที่รูจ้ กั โดยทั่วไป
นอกจากความแตกต่างของสินค้าแล้ว บริษัทยังมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด บริษัทมีการวางระบบในการควบคุมคุณภาพ
เป็ นอย่า งดี เนื่องจากบริษัท ใช้ระบบการควบคุมการผลิต เหล็กโครงสร้างเช่น เดี ยวกัน กับ การควบคุมกา รผลิต ท่ อร้อยสายไฟซึ่งได้รบั ทั้ง
มาตรฐานมอก. และ UL
บริษัทได้เริ่มผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างในปี 2554 โดยเริ่มจากเหล็กโครงสร้างแบบท่อกลม โดยสามารถผลิตได้ขนาดตัง้ แต่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิว้ จนถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิว้ ต่อมาบริษัทมีการผลิตเหล็กโครงสร้างแบบท่อเหลี่ยมและรูปตัวซี โดยเหล็กแบบท่อ
เหลี่ยมนิยมใช้กับงานโครงหลังคาเหล็กหรือคานเหล็ก ส่วนเหล็กรูปตัวซีนิยมใช้ในการทาแปหลังคา อย่างไรก็ดีเหล็กทัง้ 2 ประเภทสามารถ
ประยุกต์ใช้งานโครงสร้างต่างๆได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบนั เหล็กโครงสร้างทัง้ 2 แบบยังมิได้ผลิตเพื่อจาหน่าย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทสามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย โดยบริษัทมีการผลิตหลายความหนา
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานตามแถบสีได้ ดังนี ้
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เหล็ก Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” สาหรับงานโครงสร้างที่ไม่รบั นา้ หนักหรือรับนา้ หนักไม่มาก มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
ประเภท

ความหนา

ขนาด

บาง

½ - 2 นิว้

เหมาะสาหรับงานที่มิตอ้ งรับนา้ หนัก เช่น ราวบันได รัว้ เป็ นต้น

ปานกลาง

½ - 4 นิว้

เหมาะกับงานที่มีการรับนา้ หนักพอสมควร เช่น เต็นท์ นั่งร้าน
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็ นต้น

½ - 4 นิว้

เหมาะกับงานโครงสร้างที่ตอ้ งการความแข็งแรงเป็ นพิเศษ หรือต้อง
ทนทานต่อแรงดัน เช่น คอกเลีย้ งสัตว์ โรงเพาะชา โครงสร้างทั่วไป
เป็ นต้น

หนา

งานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
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ผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษั ท มี รายได้จากการจาหน่ า ยท่ อ เหล็กส าหรับ ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เท่ ากับ 90.09
ล้านบาท, 109.20 ล้านบาท และ 116.90 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 10.71, 14.36 และ 12.02 ของรายได้จากการขาย
รวมตามลาดับ
บริษัทจาหน่ายท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือท่อที่มีไว้สาหรับ
ปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั ช่วยป้องกันอันตรายจาก
ไฟไหม้เนื่องด้วยหากเกิดการลัดวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความร้อนจะถูกจากัดอยู่ภายในท่อ อีกทัง้ การเดินสายไฟในท่อยังทาให้การ
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเมื่อชารุดสามารถทาได้อย่างสะดวก ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กร้อยสายไฟของบริษัท มี 5 ประเภทหลักคือ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือท่อที่มีไว้สาหรับปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหาย
ภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็ นต้น ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
ประเภท

ความหนา

ขนาด

การใช้งาน

ท่อตรงชนิดบาง

½ - 2 นิว้

เหมาะสาหรับงานภายในอาคาร

ท่อตรง
ชนิดหนาปานกลาง

½ - 4 นิว้

เหมาะสาหรับงานภายนอกอาคาร

ท่อตรงชนิดหนา

½ - 6 นิว้

สามารถฝังดินหรือพืน้ คอนกรีตได้

ท่อโค้ง

½ - 4 นิว้

สาหรับการเดินท่อเข้ามุม

ข้อต่อ

½ - 5 นิว้

สาหรับต่อท่อเข้าด้วยกันในกรณีที่เดินท่อเป็ นระยะทางยาว
กว่าความยาวท่อ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟมักใช้ต ามอาคารต่า งๆเนื่ องจากการเดิ น สายไฟในอาคารต้องการความปลอดภัยสูง บริษัท จึงมีการรักษา
คุณภาพในการผลิตเป็ นอย่างดี ท่อเหล็กร้อยสายไฟของบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก.770 - 2553 และมาตรฐาน UL ซึ่งมาตรฐาน UL
เป็ นมาตรฐานที่ได้รบั ความยอมรับในระดับสากลในการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
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ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์
เป็ นนวัตกรรมของบริษัทที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการทาธุรกิจของลูกค้า บริษัทพบว่าการก่อสร้างร้านค้าประสบ
ปั ญ หาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างที่ ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามกาหนดเวลาเนื่องด้วยปั จจัยด้านแรงงานและสภาพแวดล้อม เช่น
ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกทาให้ไม่สามารถทาการก่อสร้างได้ เป็ นต้น ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์เป็ นการสร้างร้านค้าในโรงงานโดยการแบ่ง
การสร้างโครงสร้างเป็ นส่วนๆแล้วนาไปประกอบเป็ นร้านค้าที่หน้างาน ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์นีส้ ามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการ
สร้างได้เนื่องด้วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนี ้
ยังสามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) และได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจยั ผูม้ ีความเชี่ยวชาญด้านสถาปั ตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

On Demand Customization
(Design Flexibility)

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

Logistics by Truck
(Convenience)

Produce at Factory
(Quality Control & Budget Control)

Modular System Complete Set of Retail Solution Manufactured from Factory
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2. การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาด
เนื่ อ งด้ว ยเหล็ ก มี ส่ ว นส าคัญ ในการสร้า งเครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ รวมถึ งที่ อ ยู่อ าศัย ในชี วิ ต ประจ าวัน อุต สาหกรรมเหล็ ก จึ งเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีผปู้ ระกอบการอยู่ในตลาดนีม้ ากมาย เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี ้ บริษัทมีการใช้
ประสบการณ์ที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนาเสนอสินค้าและบริการที่เป็ นนวัตกรรม ภายใต้กลยุทธ์
เหล่านี ้
การสร้างตราสินค้า
เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของบริษัทกับสินค้าของคู่แข่ง บริษัทจึงมีการสร้างตราสินค้าให้ผบู้ ริโภคจดจา โดยบริษัทมิได้
มุ่งเน้นการโฆษณาสิน ค้า แต่ มุ่งเน้น ที่ การสร้า งสิน ค้า ที่ มีค วามแตกต่ า งและรักษาคุณ ภาพของสิน ค้า ให้มีค วามสม่ าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลักษณ์ของสินค้าไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นสินค้าทดแทนสาหรับการใช้งานโครงสร้างทั่วไปด้วยสโลแกน “ท่อเหล็กซิกา้ ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ” ส่วนท่อร้อยสายไฟยี่หอ้ ไดว่า บริษัทมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยด้วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภัยเลือกใช้ไดว่า”
นอกจากนีบ้ ริษัท ยังมี การสร้า งเว็ บ ไซต์ คื อ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้เป็ น ช่องทางในการประชาสัม พัน ธ์สิน ค้า ของบริษั ท
อีกด้วย
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้ แต่การเลือก
วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จ โดยสินค้าของบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มอก.770 – 2533

มอก. 276 - 2532

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

มอก. 277 - 2532

ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

มอก. 1228 - 2549

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้ รูปเย็น

มอก. 107 - 2533

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

UL 797
UL 1242
UL 6
มอก. 50 - 2548
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หน่วยงานทีร่ ับรอง/ทดสอบ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
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มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็ น มาตรฐานขององค์กรอิส ระที่ จัด ท ามาตรฐานและรับ รองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานนีไ้ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลจึงทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั รองได้รบั การเชื่อถือทัง้ ในและต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี
ผูผ้ ลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟเพียงไม่ก่รี ายที่ได้รบั มาตรฐานนี ้
นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก TUV NORD ซึ่งรับรองระบบงาน
“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณอาบสังกะสี, ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้รอ้ ยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจ่มุ ร้อน
(ทั้งแบบแผ่นและม้วน) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อให้มีระบบการทางานที่มีคุณภาพ อันจะทาให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง การให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพเช่นนี ้ ทาให้ลกู ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รบั สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาดั่งเห็นได้จากวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด
ที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการทางานจะต้องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้วยเชื่อว่านวัตกรรมสามารถ
ส่งเสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรือช่องทางการ
ขายใหม่ๆ แล้วจึงนาผลการศึกษานัน้ มาพัฒนาสินค้าภายในบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นได้ตั้งแต่การทดลองผลิตท่อโครงสร้าง ด้วยวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กชุบสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
นาไปใช้ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการพัฒนา
สินค้าใหม่ดว้ ยการต่อยอดสินค้าของบริษัทให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสร้างร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้น
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 20 ปี จึงมีความรู ้ ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี ลูกค้า
หลักของบริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่นาสินค้าไปจาหน่ายต่อไปยังร้านค้าปลีกหรือผูใ้ ช้งาน ดังนัน้ การร่วมมือกันจะได้รบั ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ าย
คือ ฝ่ ายบริษัทได้รบั ข้อมูลความต้องการของผูใ้ ช้งานเพื่อนามาพัฒนาสินค้า ส่วนทางลูกค้าจะได้รบั สินค้าที่ตรงความต้องการของผู้ ใช้งาน
ลูกค้าจึงสามารถจาหน่ายสินค้าได้ การร่วมมือเช่นนีท้ าให้บริษัทและลูกค้าสามารถโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกค้า
อย่างสม่าเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
นอกจากนี ้ บริษัทยังเน้นการบริการที่ดีเพื่อให้ลกู ค้าพึงพอใจ โดยการแจ้งสินค้าที่สามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
วางแผนการนาไปจาหน่ายต่อได้ มีการให้ขอ้ มูลสินค้าที่ถูกต้อง มีการให้ความรูเ้ รื่องการใช้งานของสินค้าชนิดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท บริษัทจึงไม่เน้นการจาหน่ายสินค้าไปยังผูใ้ ช้งานโดยตรงเพื่อเป็ นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกค้าของ
บริษัท นอกจากนีบ้ ริษัทยัง รักษาคุณ ภาพของสินค้า เสมอ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปั ญ หา และส่งสินค้าตามเวลาที่ได้แจ้งกับ
ลูกค้าไว้ ทาให้ลกู ค้ามีความเชื่อมั่นในการทาธุรกิจกับบริษัท
การมีระบบจัดการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ความต้องการของลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตัวแทนจาหน่ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นลูกค้าของบริษัทมีการ
จาหน่ายสินค้าต่อทั่วประเทศ แต่ละพืน้ ที่อาจมีความต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันดังนัน้ ความต้องการสินค้าจึงมีความหลากหลาย บริษัทจึง
ต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตัง้ แต่การสั่งวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตสินค้า บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain management) ด้วยระบบ ERP โดยบริษัทจะรวบรวมข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าแล้วนามาเข้าระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณ ฑ์ วัตถุดิบที่ จาเป็ นต้องใช้ เป็ นต้น เพื่อให้
ผูบ้ ริหารสามารถวางแผนการผลิตและสั่งวัตถุดิบเพื่อทาการผลิต ทาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ลดการเกิดวัตถุดิบหรือสินค้าสาเร็จรูปคงค้างอีกด้วย

แบบ 56-1 One Report 2563

11

ความเชี่ยวชาญในสินค้า
บริษัทเป็ นผู้ผลิต ท่อแบบ Pre-zinc เป็ นสินค้าหลัก การจัด ซือ้ วัตถุดิบ การผลิต การพัฒนาบุค ลากร รวมถึงการจาหน่ ายสินค้า
จึงเน้นไปที่สินค้ากลุ่มนีเ้ ท่านั้น ด้วยประสบการณ์การผลิตสิน ค้าประเภทนีม้ านานกว่า 10 ปี บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภท
ดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทมีการใช้ระบบ ERP เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัท
สามารถผลิตท่อแบบ Pre-zinc ให้มีขนาดและความหนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูใ้ ช้งานที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่มีการผลิตสิ นค้าหลายประเภท การที่บริษัทเน้นสินค้ากลุ่มเดียวจึงสามารถให้ความรู ้
และคาแนะนาในการใช้งานแก่ลูกค้าและผูใ้ ช้งานมากกว่าคู่แข่งที่มิได้มีการมุ่งเน้นการให้ความรูห้ รือคาแนะนาในการใช้งานในสินค้ากลุ่ม นี ้
มากนัก
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีความได้เปรียบคู่แข่งที่นาเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากการผลิตสินค้าเองและมีความรูใ้ นตัวสินค้า ทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถให้คาแนะนาในการใช้งานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
ในขณะที่การนาท่อจากต่างประเทศจะต้องมีการสั่งล่วงหน้าเป็ นเวลานาน ทาให้ก ารปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อตอบสนองตลาดทาได้ชา้ กว่า และ
การติดต่อให้คาแนะนาเพื่อใช้งานทาได้ยากกว่าเช่นเดียวกัน
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คื อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรู ณ าการข้อมูล และกระบวนการท างานภายใน
องค์กร เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญ ชี การเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการทางานร่วมกัน และไม่ทางานซา้ ซ้อน
พร้อมทัง้ สามารถรับรูส้ ถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทนั ที ทาให้สามารถตัดสินใจดาเนินธุรกิจ หรือแก้ปัญหาภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกค้าขายส่ง (wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มิใช่ผใู้ ช้งานโดยตรง โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 81 ถึง 90 ของรายได้จาก
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc โดยลูกค้ากลุ่มนีส้ ามารถแบ่งออกเป็ นประเภทหลักๆได้ 3 ประเภท ได้แก่
1.ตัวแทนจาหน่าย (distributor) เป็ นผูด้ าเนินการค้าส่งเหล็กทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ลูกค้ากลุ่มนีซ้ ือ้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยลูกค้าของตัวแทนจาหน่ายส่วนใหญ่เป็ น ตัวแทนจาหน่ายในพืน้ ที่ และร้านค้าปลีก
ซึ่งเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณ ซึ่งลูกค้าเหล่านีม้ กั ซือ้ ครัง้ ละมากๆเพื่อให้คมุ้ กับค่าขนส่ง ดังนัน้ ตัวแทนจาหน่ายมักมีคลังสินค้าเพื่อ
เก็บสินค้ารวมถึงมีรถสาหรับกระจายสินค้า ตัวแทนจาหน่ายมีรา้ นค้าที่เป็ นคู่คา้ ประจาอยู่แล้ว ดังนัน้ การขายสินค้าให้กับตัวแทน
จาหน่ายจึงเป็ นการได้ช่องทางการกระจายสินค้ามาด้วย
2.ร้านค้าปลีก (retail shop) ร้านค้าเหล่านีม้ ักเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ แต่ก็มีบางร้านซึ่งมีการขายวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆควบคู่ไปด้วย มักมีขนาดไม่ใหญ่นกั โดยร้านค้าเหล่านีร้ บั เหล็กรูปพรรณจากผูผ้ ลิตหลายราย ลูกค้ามีทงั้ ผูร้ บั เหมาและ
ผูใ้ ช้งาน ร้านค้าปลีกที่บริษัทจาหน่ายให้มกั อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากบริษัททาให้สะดวกต่อการขนส่งและบริการ
3.ร้านค้า ปลีกสมัยใหม่ (modern trade) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็ น ร้า นที่มักมีข นาดใหญ่ มีเครือข่ายจานวนมากทั่ว
ประเทศ และมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสินค้า บริษัทมีการจาหน่ายสินค้าใน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ห ลายร้า น ร้า นค้า ปลีกสมัยใหม่เหล่า นี จ้ ะสั่งซือ้ สิน ค้าส าหรับ สาขาที่ มีค วามต้องการสิน ค้า ร้านค้า ปลีก
สมัยใหม่ได้รบั ความนิยมเนื่องจากผูซ้ ือ้ สามารถซือ้ สินค้าที่ตอ้ งการได้ในที่เดียว จึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันทาให้
สินค้าของบริษัทสามารถขยายตัวตามไปด้วย
2.ลูกค้าขายปลีก (retailer) ลูกค้ากลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มาซือ้ สินค้าโดยตรงที่บริษัทโดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 0 ถึง 10 ของรายได้
จากเหล็กโครงสร้าง ส่วนมากจะเป็ นลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าประจา ลูกค้ากลุ่มนีม้ กั เป็ นผูใ้ ช้งาน (end consumer) ซึ่งซือ้ ไปใช้เอง และร้านค้าปลีกที่
ซือ้ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยลูกค้ากลุ่มนีม้ กั สะดวกที่จะเข้ามารับสินค้าโดยตรงกับบริษัท
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ผู้ใช้งานเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษัท ลูกค้าหลักๆ มี 2 ประเภท คือ
1.ผู้ประกอบการ เป็ นผูท้ ี่ใช้สินค้าของบริษัทในการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านค้าให้เช่าเต็นท์จะซือ้ เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษัท
ไป ผลิตเต็นท์ เป็ นต้น
2.ผู้รับเหมา เป็ นผูท้ ี่ได้รบั การว่าจ้างจากผูใ้ ช้งานในการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น โรงเพาะชา คอกเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น ผูร้ บั เหมาเหล่านีจ้ ะซือ้ สินค้าของ
บริษัทไปเพื่อนาไปผลิตตามที่ได้รบั การว่าจ้างมา
นอกจากนีผ้ ใู้ ช้งานตามบ้านยังอาจซือ้ สินค้าของบริษัทเพื่อนาไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้เอง เช่น เก้าอี ้ ราวตากผ้า เป็ นต้น

Modern trade

ZIGA

Distributor

ร้านค้า

ผูใ้ ช้งาน

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าบริษัท

ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกค้าขายส่ง (wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีม้ กั เป็ นผูร้ บั เหมา (contractor) ซึ่งซือ้ ท่อเหล็กร้อยสายไฟสาหรับงานใช้ในงานโครงการ
ทัง้ โครงการ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 90 - 98 ของรายได้จากท่อเหล็กร้อยสายไฟ ลูกค้ากลุ่มนีม้ ี 2 ประเภท คือ
1.ผูร้ บั เหมาโครงการ ลูกค้ากลุ่มนีไ้ ด้รบั งานจากโครงการต่างๆ เช่น งานสนามบิน งานคอนโดมิเนียม งานโรงงานต่างๆ
เป็ นต้น โดยผูอ้ อกแบบของทางโครงการจะกาหนดชนิดสินค้าและตราสินค้าที่สามารถใช้ในโครงการได้ในทะเบียนผูค้ า้
(vendor list) ซึ่งผูร้ บั เหมาจะต้องเลือกซือ้ สินค้าตามชนิดและยี่หอ้ ที่ระบุในทะเบียนผูค้ า้ เท่านัน้ โดยสินค้าชนิดหนึ่งอาจ
มีหลายตราสินค้าที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในทะเบียนผูค้ า้
2.ร้านค้าที่ขายสินค้าให้ผรู้ บั เหมา ร้านค้ากลุ่มนีจ้ ะเน้นการขายสินค้าให้กับผูร้ บั เหมาที่ได้งานขนาดไม่ใหญ่นักจึงมักจะ
ซือ้ จากร้านค้า ด้วยว่าในโครงการหนึ่งๆมีรายการสินค้าที่จะต้องซือ้ หลายชนิด ร้านค้าเหล่านีเ้ ป็ น ผูเ้ สนอสินค้าที่อยู่ใน
ทะเบียนผูค้ า้ ชนิดต่างๆให้แก่ผรู้ บั เหมา ทาให้ผรู้ บั เหมาไม่จาเป็ นต้องเสียเวลาติดต่อหาสินค้าทีละชนิด ช่วยให้มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน
2.ลูกค้ากลุ่มขายปลีก (retailer) ลูกค้ากลุ่มนีโ้ ดยมากจะเป็ นร้านค้าทั่วไปที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยมากแล้วบริษัทจะเน้น
ร้านค้าที่มีศักยภาพ เช่น มีทีมงานขายและมีคลังสิน ค้ารองรับ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทมีการจาหน่ายให้รา้ นค้าปลีกที่มีสาขา
เพื่อเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้า ลูกค้าของร้านขายปลีกมักเป็ นผูร้ บั เหมารายย่อยที่รบั งานเดินสายไฟตามบ้านหรือเป็ นช่างรับ
ซ่อมงานไฟฟ้า
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การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งช่องทางการจาหน่ายของบริษัทออกเป็ น 3 ช่องทาง ดังนี้
1.จาหน่ ายตรง บริษัทมีฝ่ายขายเข้าไปนาเสนอสิน ค้าให้แ ก่ตัวแทนจาหน่ ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อเป็ น ช่องทางในการ
จาหน่ายสินค้าให้แก่ผใู้ ช้งานหรือร้านค้าปลีกต่อไป โดยบริษัทจะเลือกนาเสนอสินค้าให้แก่ตวั แทนจาหน่ายหรือร้านค้าที่มีศกั ยภาพเพื่อที่ จะเป็ น
คู่คา้ ที่ส่งเสริมกันต่อไป ในกรณีที่ลกู ค้าติดต่อซือ้ สินค้าโดยตรงกับบริษัท ฝ่ ายขายก็จะทาหน้าที่ในการนาเสนอและขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าด้วย
2.ตัวแทนจาหน่าย (distributor) ส่วนมากมักเป็ นผูจ้ าหน่ายเหล็กรูปพรรณที่มีช่องทางจาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ช่องทางจาหน่าย
ของตัวแทนจาหน่าย มีทงั้ ตัวแทนจาหน่ายรายที่เล็กกว่า ร้านค้าปลีกและผูใ้ ช้งาน บริษัทเลือกตัวแทนที่มีช่องทางการจาหน่ายต่อได้อย่างทั่วถึง
มีคลังสินค้าสาหรับเป็ นจุดกระจายสินค้าและมีทีมขายที่ช่วยจาหน่ายสินค้า
3.ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ก่อสร้างครบทุกประเภทเพื่อให้ลูกค้าที่มาซือ้ สินค้า
สามารถซือ้ ทุกอย่างได้ในที่เดียว ร้านค้าปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสินค้าอุปโภค บริโภคจาหน่ายด้วย ลูกค้าเป็ นได้ทั้งผูร้ บั เหมาที่มาซื ้ อสินค้า
เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอ้ งการได้ในที่เดียว หรือเป็ นผูใ้ ช้งานทั่วไปที่ซอื ้ ไปใช้งานเอง
ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc
บริษัทแบ่งช่องทางการจาหน่ายของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.จาหน่ายตรง บริษัทมีฝ่ายขายที่ทาหน้าที่เสนอสินค้าให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มหลักดังนี ้
ผูอ้ อกแบบโครงการ ฝ่ ายขายเข้าไปนาเสนอสินค้ากับผูอ้ อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคารต่างๆ
เป็ นต้น เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็ นที่รูจ้ กั และได้ขนึ ้ ทะเบียนผูค้ า้ (vendor list) เนื่องด้วยผูร้ บั เหมาของโครงการจะต้องซือ้ สินค้าที่มี
คุณสมบัติและตราสินค้าตามที่ระบุอยู่ในทะเบียนผูค้ า้ เท่านัน้
ผูร้ บั เหมา ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ผูร้ บั เหมาที่ได้รบั งานมักจะซือ้ สินค้าโดยตรงกับผูผ้ ลิต บริษัทจึงมีการเข้าไปนาเสนอ
สินค้าให้ผรู้ บั เหมาสามารถจดจาสินค้าของบริษัทได้
2.ร้านค้าปลีก เป็ นช่องทางจาหน่ายที่ทาให้สินค้าของบริษัทสามารถครอบคลุมพืน้ ที่จาหน่ายสินค้าได้มากขึน้ ฝ่ ายขายบริษัทจะ
เป็ นผูเ้ ลือกร้านค้าปลีกที่จะจาหน่ายสินค้าของบริษัท ร้านค้าปลีกมีทั้งที่เป็ นร้านค้าปลีกที่เน้นลูกค้าผูร้ บั เหมาและร้านค้าปลีกที่
ลูกค้า หลักเป็ น ผูใ้ ช้งานรายย่อย เช่น ผู้รบั เหมาหรือช่างไฟฟ้า เป็ นต้น ซึ่งใช้สิน ค้าไม่มาก การขายผ่านร้านค้าปลีกจึงเป็ น การ
กระจายสินค้าให้ท่วั ถึงและได้รา้ นค้าปลีกเหล่านีช้ ่วยอธิบายการใช้งานสินค้าอีกด้วย
นอกจากนี ้ บ ริ ษั ท ยั ง มี ก ารแนะน าสิ น ค้ า ผ่ านเว็ บ ไซต์ www.ziga.co.th ของบ ริ ษั ท และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.thaitrade.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์คา้ ส่ง ซึ่งดาเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สัดส่วนการจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
การจาหน่ายภายในประเทศ
การจาหน่ายต่างประเทศ
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ปี 2561
841,144,191
-

ปี 2562
760,165,583
-

ปี 2563
972,931,858
-
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งได้เป็ น 3 ขัน้ คือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้น ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย โดยสินค้าของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก
ขัน้ ปลาย
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย
เป็ นขัน้ ตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การหล่อ
หรือการตีขนึ ้ รูป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขัน้ ตอนนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบให้แก่อตุ สาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย รวมทัง้ ธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กจากขัน้ ตอนนี ้
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตูค้ อนเทนเนอร์ ท่อเหล็กกล้า และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เป็ นต้น
2) เหล็กแผ่น รีด เย็น (Cold Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิ บสาคัญ ของอุต สาหกรรมต่อเนื่องจานวนมาก เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เฟอร์นิเจอร์โลหะ เป็ นต้น
3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ เช่น ยานยนต์ กระป๋ อง เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง
เป็ นต้น ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
(Galvanized iron sheet)

แบบ 56-1 One Report 2563
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แนวโน้มอุตสาหกรรม

+ 5%

แนวโน้มอุตสาหกรรมไทย ปี 2564

อัตราการขยายตัวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0 – 5.0 โดยมีแรงสนับสนุน คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

การปรับตัวดีขนึ ้ ของอุปสงค์ภายในประเทศ
การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในปี 2563

อย่างไรก็ตามการขยายตัวจะดาเนินไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื ้ อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงระบาด
ต่อเนื่องทั่วโลก และรอความชัดเจนของการฉีดวัคซีน

อุตสาหกรรมเหล็ก

การบริโภคเหล็ ก คาดว่ า จะมี ป ริม าณ 17.5 ล้า นตัน เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 5.0 โดยมี ปั จ จัย สนั บ สนุ น จากการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็ก

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีทิศทางฟื ้ นตัว โดยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 4.5-5.0 ปั จจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเหนี่ยวนาการลงทุน
ก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื ้ นตัวจะหนุนการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยและ
อาคารเพื่อการพาณิชย์
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะการแข่งขัน
ปั จจัยภายนอกที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้าที่ส่งผลต่อการลงทุนในประเทศ และยังส่งผลกระทบโดยตรงมายัง
ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนของการบริโภคลดลง ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้และขยายฐานลูกค้ามากขึน้ แต่ดว้ ยสินค้า
บริษัทเป็ นนวัตกรรมที่ทดแทน ไม่สามารถปรับราคาขายให้ สอดคล้องกับต้นทุน เมื่อมีการปรับต้นทุนสูงขึน้ จึงส่งผลต่อยอดขายของบริษัท
โดยตรง ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงในการแย่งตลาด ท่อเหล็ก Pre-zinc เป็ นสินค้าทดแทนท่อดาทาสีกันสนิม หากระดับราคาในตลาดไม่ปรับราคา
ขึน้ ตามราคาตลาดเหล็กโลก บริษัททบทวนการบริหารสัดส่วนสินค้าและระดับสต๊อกเพื่อลดภาระคงคลังและปรับสัดส่วนของสินค้าที่มีมูลค่า
มากขึน้ อาทิ ตลาดท่อเหล็กร้อยสายไฟ ท่อเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อเข้าสู่ตลาดโครงการมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขั นราคา
และยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นโครงการมากขึน้ รักษาอัตรากาไรบริษัทและนาเสนอสินค้าที่สามารถลดต้นทุนให้
โครงการมากขึน้ ในปี 2563 ปริมาณการจาหน่ายท่อเหล็กทั้งประเทศประมาณ 14,850,000 ตัน โดยปริมาณการผลิตทั้งประเทศประมาณ
6,409,187 ตัน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กาลังการผลิตและนโยบายการผลิต
บริษัทมีโรงงานตัง้ อยู่ที่ อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีเครื่องจักรหลักซึ่งเดินเครื่องเพื่อ
ผลิตสินค้าดังนี ้
1.เครื่องขึน้ รูปเหล็กเป็ นท่อเหล็ก* จานวน 6 เครื่อง
2.เครื่องลบคมเหล็ก
จานวน 3 เครื่อง
3.เครื่องทาเกลียว
จานวน 6 เครื่อง
โดยบริษัทมีกาลังการผลิตดังนี้
2561

2562

2563

กาลังการผลิต (ตัน)

65,000

65,000

110,000

ปริมาณการผลิต (ตัน)

28,469

31,238

46,357

อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)

43.80

48.06

42.14

1)

หมายเหตุ
1) กาลังการผลิตเต็มที่ คานวณจากความสามารถในการผลิตของเครื่องขึน้ รูปเหล็ก โดยกาลังการผลิตเต็มที่ = จานวนท่อที่ขนึ ้ รูปได้ใน 1 ชั่วโมง x นา้ หนักท่อ x
ชั่วโมงทางาน x จานวนวันทางาน 300 วันต่อปี ทั้งนีช้ ่ วั โมงทางานคิดจากชั่วโมงทางานปกติ 8 ชั่วโมง รวมกับชั่วโมงการทางานล่วงเวลาและการเปิ ดกะ
กลางคืนด้วย
2) * เครื่องขึน้ รูปเหล็กเป็ นเหล็กรูปตัวซี 1 เครื่อง ปัจจุบนั ยังไม่เริ่มผลิตเพื่อจาหน่าย

บริษัทมีนโยบายการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด โดยบริษัทจะนาข้อมูลการสั่งซือ้ สินค้าของลูกค้า
มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการจาหน่ายสินค้าในอดีตเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
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การจัดหาวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิต
บริษัทนาเข้าเหล็กชุบสังกะสีประเภท pre-zinc ชนิดม้วน (Hot dip galvanizing coil) มาใช้ในการผลิตท่อเหล็กโครงสร้างและท่อ
เหล็กร้อยสายไฟ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี และยังเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สัดส่วนการซือ้ วัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

การซือ้ วัตถุดิบภายในประเทศ
การซือ้ วัตถุดิบจากต่างประเทศ

แบบ 56-1 One Report 2563

ปี 2561
100

ปี 2562
100

ปี 2563
100
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 677.09 ล้านบาท ประกอบด้วย
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

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

3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

การใช้งาน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

เป็ นที่ ตั้ ง โรงงาน 3 หลั ง
และอาคารส านั ก งาน
3 ชัน้ 1 หลัง
เจ้าของ
ผูเ้ ช่า
เจ้าของ
เจ้าของ

18.15
28.75
25.66
72.56

เจ้าของ

ติ ดภาระค ้า ประกัน สัญ ญา ทรัสต์รีซี ท
มูลค่าวงเงิน 600 ล้านบาท

201.90

174.00

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์
5. เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน

เจ้าของ
เจ้าของ

6. ยานพาหนะ

เจ้าของ

4.94

7. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของ

123.77
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ติ ด ภาระค ้า ประกั น เงิ น กู้ กั บ สถาบั น
ก า รเงิ น มู ล ค่ า ว ง เงิ น กู้ ร ว ม 305
ล้านบาท

เป็ นที่ตงั้ โรงงานใหม่

เจ้าของ

รวม

ภาระผูกพัน

ใช้ในการผลิตสินค้า

94.40
5.52

ติ ด ภาระค ้า ประกั น เงิ น กู้ กั บ สถาบั น
ก า รเงิ น มู ล ค่ า ว ง เงิ น กู้ ร ว ม 305
ล้านบาท
ติ ดภาระค ้า ประกัน สัญ ญา ทรัสต์รีซี ท
มูลค่าวงเงิน 600 ล้านบาท
ติดสัญญาเช่าซือ้ กับสถาบันการเงิน โดย
มีมลู ค่าปั จจุบนั ของหนีส้ ินตามสัญญา
เช่าการเงินการเงิน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินในอนาคต) ณ 31 ธ.ค. 63
เท่ากับ 1.76 ล้านบาท
-

677.09
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เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่สาคัญ ดังนี ้
รายชื่อ
ผู้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

สินค้า

วันหมดอายุ

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

เหล็กโครงสร้างจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุม่ ร้อน

3 สิงหาคม 2564

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์

15 พฤษภาคม 2569

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ท่อร้อยสายไฟฟ้า

อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษั ท
อันจะทาให้บริษัทมีผลประกอบการหรือ ผลกาไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัท
จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่ง
เป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดาเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่
บริษัทกาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุ ยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่อนุมตั ิในเรื่องที่สาคัญของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี –
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั

เดิมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทมีการถือหุน้ ในบริษัท ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งทาธุรกิจจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท
Pre-zinc ของบริษัท ดังนัน้ บริษัท ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด จึงเป็ นบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันเนื่องจากมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกัน
ภายหลังบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร โดยบริษัททาการจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc เองและบริษัท
ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้หยุดการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
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1.3.2 บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ไม่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่มิได้มีการประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิด ขึน้ จากการที่ ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คุณ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ จะประกอบธุรกิจทับ ซ้อนกัน กับ บริษั ท
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ดงั กล่าวจึงได้ทาสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ท่อร้อยสายไฟ เหล็กโครงสร้างและระบบก่อสร้างร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ รวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต รวมทัง้ จะไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนแบบไม่จากัดความรับผิดใน
ห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับ กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ้ ื่น โดยหากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
จะพิจารณาให้บ ริษั ท เป็ น ผู้ป ระกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญ ญานี ม้ ีผลผูกพัน จนกว่ าผู้ถือหุ้น ใหญ่ รวมถึงผูท้ ี่ เกี่ยวข้องตามนิ ยามของประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุน้ รวมกันต่ากว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท
และไม่มีท่านใดดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารหรือกรรมการของบริษัท
1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.

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

กลุ่มงามจิตรเจริญ
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จากัด
นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางสาวรัตนาภรณ์ คาโม
นางลาวัณย์ หวั่งหลี
นางเล็ก ตรีมทุ ธาพงศ์
น.ส.ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน
นายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์
นายกาชัย ธรรมวันนา
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ้น

ร้อยละ *

157,701,200
15,574,667
15,546,667
10,484,444
7,773,333
80,806,400
39,991,110
26,776,623
12,675,167
10,000,000
7,926,200
5,400,000
3,040,000
1,800,000
395,495,811

31.718
3.133
3.127
2.109
1.563
16.253
8.043
5.386
2.549
2.011
1.594
1.086
0.611
0.362
79.54

* หมายเหตุ : สัดส่วนร้อยละ คิดจากจานวนหุน้ 497,193,400 หุน้
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หมายเหตุ บริษัทดีงาม โฮลดิง้ จากัด มีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามตารางดังนี ้
จานวนหุ้น
99,996
1
1
1
1

1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
3. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
5. นางมณฑา ทัสฐาน

ร้อยละ
99.996
0.001
0.001
0.001
0.001

การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์ (คู่สมรส)
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
นายพลรชฏ เปี ยถนอม
นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ปี 2562

ปี 2563

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)

5/3/64

157,701,200
39,991,110
15,574,667
15,546,667
10,484,444
7,773,333
-

157,701,200
39,991,110
15,574,667
15,546,667
10,484,444
7,773,333
21,600
-

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
+ 10,000
+ 28,700
-

157,701,200
39,991,110
15,574,667
15,546,667
10,484,444
7,773,333
10,000
50,300
-

ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษัททาขึน้ ระหว่างปี 2563
- ไม่มี 1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 260.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีทุนชาระแล้ว
รวม 260.00 ล้านบาท คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 520.00 ล้านหุน้
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

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

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

-

20,280,000

-

41,600,000

-

80,048,137 *

0.08

0.07

0.23

97.73%

57.52%

68.01%

* หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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2. การบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง
ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ทัง้ จากบริบทภายใน และภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี ้
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงอุบัติใหม่

•

ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดบิ และ
ห่วงโซ่อปุ ทาน

•

•
•

ผลกระทบต่อบริษัท
การหยุดชะงักของการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ต้นทุนการผลิต
สงครามการค้า (Trade war)

•

•

•

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้ทาง
การค้าของภาครัฐ

•

•

ผลกระทบต่อรายได้และอัตรากาไร

•

ภาครัฐ ภายใต้กรมการค้าต่างประเทศ
สามารถเปิ ดประเทศไต่สวนการทุ่ม
ตลาดสินค้า ทาให้ตน้ ทุนสินค้าเพิ่มขึน้

•

มาตรการแก้ไข
กาหนดนโยบายไม่พึ่งพิงผูจ้ าหน่ายราย
ใดรายหนึ่งโดยมีการจัดหาและเพิ่ม
แหล่งวัตถุดิบในแต่ละประเภทให้
มากกว่า 1 แหล่ง เพื่อลดความเสี่ยงใน
การขาดวัตถุดบิ ในกรณีนคี ้ วรมีค่คู า้
จากหลายประเทศ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชดิ และ
วิเคราะห์แนวโน้มของราคาและ
ประเมินความต้องการวัตถุดิบในแต่ละ
ช่วงเพื่อลดผลกระทบ และสร้างความ
มั่นใจในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ลดความเสี่ยงโดยการทาสัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward
Contract)
สร้างเครือข่ายพันธมิตรการนาเข้าจาก
หลายประเทศเพื่อลดความเสี่ยง

หมายเหตุ : ปกติใช้เวลาพิจารณาล่วงหน้า 1 ปี
•

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

•

•
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การปรับตัวทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทาง
Platform ใหม่ เพื่อเข้าถึงลูกค้าบนสื่อ
ออนไลน์ รวมทัง้ รูปแบบของการชาระ
เงินออนไลน์
หากบริษัทปรับตัวตามเทคโนโลยีไม่ทนั
อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ เนื่องจาก
ความสามารถในการแข่งขันลดลง

•

•

•

ปรับปรุงและพัฒนาโครงการทางด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ต่อการดาเนินธุรกิจ
พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลและยกระดับความปลอดภัย
ทางด้านสารสนเทศของบริษัท
การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์หลัง
Pandemic (Covid-19) ทาให้เกิด Digital
Life Society ซึ่งเป็ นบริบทใหม่ (New
normal)

24

ความเสี่ยงด้านสังคม

•

•

ประเด็นความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
(Aging Society) ประชากรเข้าสู่สงั คมผู้
สูงวัย

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) เนื่องจากโรคระบาดเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
สังคม

•

•

ผลกระทบต่อบริษัท
รูปแบบของสินค้าต้องเพิ่มนวัตกรรม
เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมผูส้ งู วัย

การหยุดชะงักของการดาเนินงาน
เนื่องจากโรคระบาด

•

•

มาตรการการแก้ไข
สินค้าต้องตอบสนองกับการใช้ทกั ษะ
จากแรงงานน้อยลงมีความสะดวก ใช้
งานง่าย ตอบสนองกับความต้องการที่
เปลี่ยนไป
บริษัทเพิ่มสานักงานให้อยู่แยกจากส่วน
ผลิต และในส่วนผลิตก็มีสาขาย่อย เพื่อ
ป้องกันการหยุดชะงักในการดาเนินงาน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

•

•

•

ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทาให้เกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากการที่ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
ให้ความสนใจต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม
ลูกค้าต้องการผูผ้ ลิตสินค้าที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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•

•

ผลกระทบต่อบริษัท
ต้นทุนสูงขึน้ จากการปรับปรุง
ขบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล
รองรับการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง

•

มาตรการการแก้ไข
บริษัทมีโรงงานในส่วนผลิตหลายสาขา

25

3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจนวัตกรรมเหล็กที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้ง
ภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้กาหนดแนวทางพัฒนาองค์กรที่ย่งั ยืน เพื่อเป็ นแนวทางดาเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าระยะยาว
ส าหรับ องค์กรและผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ด้า นเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่ งแวดล้อ ม ตลอดห่ ว งโซ่ธุ รกิจภายใต้ห ลักบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาที่ย่งั ยืน
สาหรับบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เราได้พฒ
ั นาและมีการกาหนดกรอบพัฒนาที่ย่งั ยืน เพื่อครอบคลุมการดาเนินธุรกิจ
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้ห ลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่ อ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และมีเป้าหมายให้การดาเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนเป้า หมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยได้กาหนดกรอบการพัฒนาที่ย่งั ยืน เพื่อเป็ นกลไกสาคั ญในการทาให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ประสบความส าเร็จ ทั้งในมิ ติ ข องสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับ เคลื่อนธุ รกิจภายใต้แ นวคิ ด “INNOVATION FOR EVERY
SUCCESS” เพราะเราเชื่อว่าถ้าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน ได้รบั คุณ ค่า และประสบความสาเร็จ เราจะสามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษั ท จึงบู รณาการกระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่ การคิ ด อย่า งสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูล ค่ ากับ สิน ค้า หาวัต ถุดิ บ ทดแทน
นวัต กรรมเหล็กที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้งานเหล็ กที่ตอ้ งผ่านการชุบเคมี พัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ รวมทัง้ การหาคู่ คา้ ที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อน
ภาคธุรกิจสังคม และส่งมอบสินค้าเหล็กที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)
โครงสร้าง ZIGA กับความยัง่ ยืน
คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานคณะทำงาน
เลขานุการ

การพัฒนาอย่าง

คณะทำงาน

ยั่งยืน

ด้านการมีส่วน
ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
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ร่วมพัฒนา

พัฒนา

ด้านผู้บริโภค

ชุมชนและ

นวัตกรรมและ

และลูกค้า

สังคม

เทคโนโลยี

มนุษยชนและ

ดูแลกิจการที่ดี
ความปลอดภัย

ด้านการ

ด้านสิทธิ

ด้านการกำกับ
แรงงาน
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เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ : Innovative Thinking
ประเด็นทีส่ าคัญ
Business Growth

เนือ้ หาทีร่ ายงาน
• ผลการดาเนินงานด้านรายได้
• การกระจายมูลค่าสูผ่ ม
ู้ ีส่วน
ได้เสีย

Innovation

•

การแก้ไขปัญหาลูกค้า

FRAMEWORK

SDGS

Product responsibility

หน้า
34

35-40

ด้านสิ่งแวดล้อม : Innovative material
ประเด็นทีส่ าคัญ
ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เนือ้ หาทีร่ ายงาน
• เหล็กกัลวาไนซ์ เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

FRAMEWORK
Vendor
Co-creation

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•

กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
• การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานทดแทนอื่น
• การควบคุมมลพิษ

Cost-competitive

42

Quality standard

43

การจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช้
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SDGS

หน้า
41
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ด้านสังคม : Innovative supply chain management
ประเด็นทีส่ าคัญ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็ นธรรม

ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เนือ้ หาทีร่ ายงาน
FRAMEWORK
Local employment
• ระบบโครงสร้างค่าตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม
• ระบบการประเมินผลด้วย
KPIs และ Competency
Smart people
• ระบบ Career Path
• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ทุกระดับ
• การยกระดับพนักงานในด้าน Smart people
ทักษะ IT

การส่งมอบสินค้าและบริการที่
มีคณ
ุ ภาพ

•

การส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่มีคณ
ุ ภาพ

การสร้าง Platform และ
ช่องทางที่ให้ลกู ค้า คู่คา้ และ
พนักงานเข้าถึงความรูแ้ ละ
ช่องทางสร้างรายได้
ระบบสารสนเทศที่มีระบบ
จัดการที่ดีเพื่อส่งมอบสินค้า
และบริการที่สร้างความพึง
พอใจ
ความปลอดภัยและสุขภาพ
พนักงาน

• พัฒนาชุมชนรอบข้าง

SDGS

หน้า
44

46

48-50

Smart supply chain
management

37, 52

Equalities

51

• Online & Offline

community
•

การยกระดับการบริการเพื่อ
สนับสนุนความสาเร็จของ
ลูกค้า

IT Driven

52

•

มาตรฐานความปลอดภัย

Health, Safety & wellbeing

45

ด้านบรรษัทภิบาล : Innovative Partner
ประเด็นทีส่ าคัญ
การกากับดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาร่วมกับพันธมิตร
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เนือ้ หาทีร่ ายงาน
• การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
• การต่อต้านการทุจริต
• จรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ
• การบริหารความเสี่ยง
• ร่วมการพัฒนาร่วมกับ
พันธมิตร

FRAMEWORK
Governance

Risk management
Win-win Strategy

SDGS

หน้า
70-78

24-25
38
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (value chain)
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

“INNOVATION FOR EVERY SUCCESS”

Innovative
Supply
Management
Chain

Innovative
Thinking
Innovative
material

Innovative
Partner

STRATEGIST

Innovative Thinking

Innovative material

Innovative Supply
Management Chain

Innovative Partner

Strive for innovative

Improve value creation

Enhance the equalities

Becoming a co-creative

material for customer’s
pain point solution that

throughout the ecosystem
and guide company

throughout knowledge
management and new

enterprise that boost growth

enhance their better life

toward sustainability

platform to develop new

and eco-friendly

แสวงหานวัตกรรมวัสดุทางเลือก
กระบวนการหรือบริการ เพื่อ
แก้ไขปั ญหาลูกค้า เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตลูกค้าด้วยสินค้า
รักษ์สิ่งแวดล้อม
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product or services for
the value chain

สร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศ
ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า

สร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงข้อมูล ระบบจัดการข้อมูล

ร่วมมือกับพันธมิตร
เพื่อสร้างสรรค์

และพัฒนาสินค้า กระบวนการ

และเพิ่มการเติบโต

หรือบริการเพื่อสร้างและพัฒนา
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
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บริษัทได้มีการกาหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืน 4 ด้าน เพื่อมุ่งสู่การดาเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ทัง้ ภาค
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ฯมีค วามมุ่งมั่น ที่จะเป็ น ส่วนหนึ่งของความส าเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสู่การพัฒ นาที่ ย่ ั งยืน
มุ่งสู่การเป็ น “Innovation for every success”
กลยุทธ์หลัก 4 ด้าน

ความมุ่งมั่นของ ZIGA

Sustainability Factors

Sustainability Strategies

Innovative Thinking
•
•
•
•

Technology Management
Knowledge Management
Demand Management
Product Responsibility

•

Pain Point vs Solution

การหาสินค้าใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ลกู ค้าและขยายกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่
สร้างสินค้าจากการแก้ไขปัญหา
บางอย่างของลูกค้า และ platform
ใหม่เพื่อเข้าถึงยุค new next
normal
Educate และส่งเสริมลูกค้าในเรื่อง
สินค้าเราเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเพิ่ม office ในเมืองเพื่อสร้าง
แวดล้อมและดึงดูดคนรุน่ ใหม่

•

แสวงหานวัตกรรมวัสดุทางเลือก
กระบวนการหรือบริการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตลูกค้าด้วยสินค้า
รักษ์สิ่งแวดล้อม

• การร่วมพัฒนาสินค้าที่เป็ นสินค้า
ทดแทน
(Better Cheaper Faster)
• ยกระดับมาตรฐานสากล ที่มีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน

•

สร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศด้วย
นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า

การพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคล
ด้านเทคโนโลยี
การว่าจ้างงานคนในท้องถิ่นและ
สนับสนุนคูค่ า้ ในท้องถิ่น
การบูรณาการระบบสารสนเทศ
การพัฒนาสังคม ชุมชนรอบข้าง
สร้างความเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมลา้ ทางสังคม

•

สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ข้อมูล ระบบจัดการข้อมูล และ
พัฒนาสินค้า กระบวนการ หรือ
บริการเพื่อสร้างและพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่า

• Business to Customer’s
Community
• การสร้างชุมชนของกลุ่มลูกค้าทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์

•

ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์
และเพิ่มการเติบโต

•

•

•

•

Innovative material
•
•
•

Cost competitive
Vendor Co-creation
Quality Standard

•

Co-creation and Quality
standard

Innovative Supply
Management Chain
•
•
•

•
•

Local employment
IT Driven
Smart supply chain
Management
Smart people
Equalities

• IT Driven

•

•

•
•

Innovative Partner
•
•

Business Growth
Merchandising
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•

Win-Win Strategy
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
1. ผูถ้ ือหุน้ /สถาบันการเงิน

วิธีการหาความคาดหวัง
•
•

•

•

2. ลูกค้า

•
•

•

•

•

•

การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
การแถลงผลการดาเนินการ
ภายในไตรมาส
การประชุมนักวิเคราะห์
การเงิน
กิจกรรมผูจ้ ดทะเบียนพบผู้
ลงทุน

การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย
การสารวจความพึงพอใจ
ลูกค้า
การให้ความรูท้ างด้านเทคนิค
กับลูกค้า
การให้ลกู ค้าได้เข้ามาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
การทากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย
การเปิ ดช่องทางออนไลน์
ให้ลกู ค้ามีโอกาสสอบถาม
ข้อมูลเทคนิคลูกค้าทั่วไป

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders needs and
expectation)
• การให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอย่างสม่าเสมอและการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
• การปรับตัวและแผนกลยุทธให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
เพื่อความยั่งยืน
• การดาเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบสังคม ชุมชม และ
สิ่งแวดล้อม
• การเพิม
่ ความสามารถในการ
แข่งขัน
• การดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
• ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ

•

•

•

•

คุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการที่ดีทงั้ ก่อนและหลังการ
ขาย
ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม สินค้าตอบโจทย์
ความต้องการลูกค้า
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาลูกค้าได้

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders responsiveness)
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

แบบ 56-1 One Report 2563

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การสร้างผลประกอบการทีด่ ี
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต
การจ่ายเงินปันผล จ่ายชาระเงิน
คืนตรงเวลา
สนับสนุนกิจกรรม อันเป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
การเปิ ดเผยข้อมูล ผ่านทาง
ช่องทาง เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
แบบ 56-1 One report
นาเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อให้
ลูกค้ามีความสะดวกสบาย

การตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ลูกค้าและการประเมินความพึง
พอใจลูกค้าทุกปี เพื่อนามา
ปรับปรุง
การบริหารจัดการความพึงพอใจ
ลูกค้า
การพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าโดย
แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ อาทิ งาน
I-RETAIL
การพัฒนาช่องทางการขายใหม่
ในรูปแบบ B2C และ Digital
marketing
การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมสินค้า นวัตกรรม
กระบวนการ และนวัตกรรม
บริการ ที่แก้ไขปัญหาลูกค้า และ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
3. พนักงาน

วิธีการหาความคาดหวัง

•

•

•

•

กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงาน
(online & offline)
กิจกรรมข้อเสนอแนะ ผ่าน
กิจกรรมการประชุม ESG
โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโรงงาน
การรับฟั งความคิดเห็น
ข้อร้องเรียนพนักงาน (online
& offline)
กิจกรรมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders needs and
expectation)
• การปฏิบต
ั ติ ่อแรงงานด้วยความ
เป็ นธรรม
• ความก้าวหน้าในสายงานและ
อาชีพ
• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เป็ นธรรม
• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
โดยการส่งเสริมการเรียนรู ้

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders responsiveness)
•

•

•

•

•

4. คู่คา้ /ผูร้ บั จ้างช่วง/
ผูส้ ่งมอบ

•

•

•

แบบ 56-1 One Report 2563

การประเมินผูส้ ่งมอบ
ผูร้ บั เหมาประจาปี
การร่วมประชุมเพื่อหา
แนวทางพัฒนาร่วมกัน
ผ่านการพบปะพูดคุย
การจัดการอบรมทางด้าน
เทคนิคกับคูค่ า้ เพื่อให้ความรู ้
พนักงาน

•

•

การจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็ นธรรมและ
โปร่งใสและให้คะแนนพิเศษ
สาหรับคูค่ า้ ที่มีสินค้า
กระบวนการ หรือบริการที่
ส่งเสริมเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม
การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
อันตราย อันก่อให้เกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจและ
ผลกระทบที่เกิดกับชุมชน อาทิ
คุณภาพของอากาศและนา้ ทิง้

•
•

•

•

การอบรมและพัฒนาบุคคลากร
ให้มีทกั ษะที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ
ultra influencer, Chief of
transformation officer, The
New CFO
สร้างสภาพแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการทางาน
การปรับปรุงระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน และประเมินผล
การจัดกิจกรรมและโครงการ
สร้างการมีส่วนร่วมภายในและ
นอกองค์กร เช่น โครงการตลาด
นัดร่วมใจ
การจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม เพื่อเสริมสร้าง
การแบ่งปันอันเป็ นค่านิยมองค์กร
การบริหารจัดการ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การกากับดูแล และแบบ 56-1
One Report
การร่วมออกแบบ นวัตกรรม
สินค้า กระบวนการ หรือบริการ
การพัฒนาคู่คา้ โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ หรือผ่านทาง
กิจกรรมบริษัท
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
5. ชุมชน/สังคม

วิธีการหาความคาดหวัง

•

•

•

6. หน่วยงานราชการ/
องค์กรภาครัฐ

•

•

•

การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
และพบปะพูดคุย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนรอบโรงงาน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนสังคม ผ่านทาง
สถาบันต่างๆ อาทิ ตลาด
หลักทรัพย์ มหาวิทยาลัย
สื่อมวลชน

การเข้าร่วมรับฟั งการประชุม
ชีแ้ จงของส่วนงานภาครัฐ
การศึกษาเงื่อนไขข้อกาหนด
ของกฎหมาย
ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการ
ของหน่วยงาน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders needs and
expectation)
• การลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ดาเนินงาน อาทิ คุณภาพของ
อากาศ นา้ ทิง้
• การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริม
รายได้ชมุ ชน
• การสร้างรายได้ต่อชุมชน

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders responsiveness)
•

•

•

•

•

•

•

การปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทัง้ มาตรฐานต่างๆ
การลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ดาเนินการปกติต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

•

•
•

•

•

แบบ 56-1 One Report 2563

การยกระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นา้
ของเสีย การรีไซเคิล
การจ้างงานท้องถิ่นและสร้าง
รายได้ที่ย่งั ยืน
สนับสนุนโครงการนักศึกษา
ฝึ กงาน
การเปิ ดเผยผลการดาเนินงาน
ผ่านแบบ 56-1 One report
การบริหารจัดการเรื่อง
สิ่งแวดล้อม พลังงานและนา้
ตลอดจนของเสียตามมาตรฐาน
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานทดแทน
การเผยแพร่/แลกเปลี่ยน/วิจยั
และพัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมร่วมกัน
การเปิ ดเผยผลการดาเนินงาน
ผ่านแบบ 56-1 One report
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ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน
ณ สิ น้ ปี 2563 บริ ษั ท มีรายได้รวม 995.68 ล้า นบาท และมี กาไรสุท ธิ 117.71 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 124.66 ล้า นบาท และ 82.45
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อน
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ตารางเปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้ นหลัง

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท
%

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
EBITDA
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

ปี 2561
841.14
-747.85
93.30
29.87
-64.04
83.89
42.56
0.08
5.53

1000

841.14

760.17

972.93

300
200

500

100

0

0
2561

2562

2363

200.09
93.3

75.37

2561

2562

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห าร

ต้ น ทุ น ขาย
747.85

684.79

772.84

100

500

50

0

0
2561

2562
ต้นทุนขาย

แบบ 56-1 One Report 2563

2363

กาไรขัน้ ต้น

รายได้จากการขาย

1000

ปี 2563
972.93
-772.84
200.09
22.75
-61.32
186.60
117.71
0.23
14.97

กาไรขั้ น ต้ น

รายได้ จ ากการขาย
1500

ปี 2562
760.17
-684.79
75.37
35.10
-55.71
70.63
35.26
0.07
4.67

2363

64.04

55.71

61.32

2561

2562

2363

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ดอกเบีย้ จ่ายสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้
*ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2561
64.04
7.92
41.6
46.86

2562
55.71
12.23
20.28
44.41

2563
61.32
16.41
80.05
47.25

หมายเหตุ : * รวมถึงเงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันสังคม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสาคัญ กับการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่คา้ ที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
ธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับ SDGs เพื่อเพิ่มคุณค่าและเติบโตไปด้วยกัน ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
บริษัทได้ผลักดันการขายในรูป แบบการมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒ นาร่วมกับลู กค้ามากขึน้ ในหลายโครงการ เช่น การให้
คาแนะนา และเสนอสินค้าที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญ หา ตอบโจทย์ค วามต้องการของลูกค้า โดยผลการใช้ผลิตภัณ ฑ์และบริการของบริษัท
สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้า รวมทัง้ บริษัทมีโครงการ Ziga Inno challenge เพื่อสรรหานวัตกรรมลดต้นทุนในองค์กร

SUPER ZIGA
การทดลองใช้เหล็ก SUPER ZIGA เป็ นสินค้าทดแทนไม้ไผ่ที่จงั หวัดจันทบุรี

ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์
สามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการสร้าง
เนื่องด้วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่
มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถ
ควบคุมคุณ ภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้ ัง
สามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย

แบบ 56-1 One Report 2563
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การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาดั่งเห็นได้จากวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด
ที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการทางานจะต้องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้วยเชื่อว่านวัตกรรมสามารถ
ส่งเสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีส่วนงาน business development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรือช่องทางการ
ขายใหม่ๆ แล้วจึงนาผลการศึกษานัน้ มาพัฒนาสินค้าภายในบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นได้ตงั้ แต่การทดลองผลิตท่อโครงสร้าง ด้วยวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กชุบสังกะสีแบบ Pre-zinc เพื่อ
นาไปใช้ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการพัฒนา
สินค้าใหม่ดว้ ยการต่อยอดสินค้าของบริษัทให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสร้างร้านค้าสาเร็จรู ปแบบโมดูลาห์ ที่สามารถได้รบั
การจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร สิทธิทางปัญญาและการทดลองใช้เหล็ก SUPER ZIGA ทดแทนวัสดุไม้ไผ่แทน กระชังปลาที่จงั หวัดจันทบุรี
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้ แต่การเลือก
วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จ โดยสินค้าของบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆดังนี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มอก.770 – 2533

มอก. 276 - 2532

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

มอก. 277 - 2532

ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

มอก. 1228 - 2549

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้ รูปเย็น

มอก. 107 - 2533

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

UL 797
UL 1242
UL 6
มอก. 50 - 2548
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หน่วยงานทีร่ ับรอง/ทดสอบ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
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ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
บริษัทให้ความคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบต่อทุกขัน้ ตอนทัง้ ก่อน
และหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งทาให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าโดยได้รบั คาสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในกรณีที่พบปั ญหาจากการใช้งานสินค้าและบริการของบริษัท ตาม
ข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมีขอ้ ร้องเรียนจากลูกค้าเกิดขึน้ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆผ่านช่องทาง
ตัวแทนฝ่ ายขาย หลังจากนัน้ บริษัทก็จะนาประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเข้าร่วมประชุมเพื่อ หารือ
ร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปั ญ หาและกระบวนการป้องกัน จากนั้นก็จะตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังลูกค้าให้รบั ทราบถึงแนวทางก ารจัดการและ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซา้
นอกจากความรับผิดชอบในเรื่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทยังมุ่งเน้นการให้ความสาคัญในการคัดสรรสินค้าวัตถุดิบ
และบริการจากแหล่งผลิตหรือผูใ้ ห้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็ นความรับผิดชอบส่วน
แรกที่มีความสาคัญอย่างมาก ในการสร้างการยอมรับจากลูกค้าเพื่อให้เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความมั่นใจ

ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เป้ าหมาย

ระดับ
ความพึงพอใจ

เป้ าหมาย

ระดับ
ความพึงพอใจ

เป้ าหมาย

ระดับ
ความพึงพอใจ

>86%

82%

>86%

85.43%

>86%

89.43%

เป้าหมาย ปี 2563

ผลการประเมิน

> 86%

89.43%

บริษัทตัง้ เป้าหมายสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 90% ในปี 2564 ซึ่งเป็ นความท้าทายของบริษัทในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
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จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 มีหวั ข้อการประเมินหลักๆ ดังนี ้

จากข้อมูลพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าในปี 2563 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด และได้รบั คะแนนสูงขึน้ จากปี 2562
ในทัง้ 5 ด้าน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความตัง้ ใจที่จะนาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อการรักษารากฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยาวนานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
การพัฒนาร่วมกับพันธมิตร

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น (ZIGA) เปิ ดตัวพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โดยจับมือกับ บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค หรือ DCC เพื่อนาสินค้าไป
วางจ าหน่ า ยในสาขาของไดนาสตี ้ห วัง เพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ได้ม ากขึ น้ สร้า งโอกาสการเติ บ โตในอนาคต
นายศุภ กิจ งามจิต รเจริญ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร ZIGA ผู้ด าเนิ น ธุ รกิ จผลิ ต และจาหน่ า ยเหล็ กโครงสร้า ง และท่ อ เหล็ก ร้อ ยสายไฟ
เปิ ดเผยว่า บริษัทได้จบั มือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ DCC ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคปูพนื ้ และบุผนัง โดยบริษัทจะนาสินค้า
ทุกรายการไปวางจาหน่ายในสาขาของไดนาสตี ้ ซึ่งปั จจุบนั มีสาขากว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้ามากยิ่งขึน้
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคู่ค้า
บริษัทมุ่งมั่นในการดาเนินการจัดซือ้ จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนบริหาร
จัดการความเสี่ยงและร่วมพัฒนาศักยภาพคู่คา้ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและผลักดันให้เติบโตร่วมกั น
อย่างยั่งยืน
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บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ (Suppliers Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจสิทธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทาการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังคู่คา้ โดยได้ให้ค่คู า้ ได้ลงนาม
ในคารับรองคู่สญ
ั ญาคู่คา้ เพื่อให้รบั ทราบแนวปฏิบตั ิ นโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ ด้วย
นอกจากนีย้ งั ได้มีการเปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวและจรรยาบรรณคู่คา้ ทางเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้รบั ทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อให้คู่
ค้าที่จะดาเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทได้ม่นั ใจและไว้ใจที่จะเข้าร่วมดาเนินธุรกิจกับบริษัทสามารถจัดหาได้ในราคาที่เหมาะสมและเกิดความเป็ น
ธรรมกับทุกฝ่ าย
ด้านการร่วมพัฒนาความรู้กับคู่ค้า
ในปี 2563 บริษั ท ได้จัด กิ จ กรรมเพิ่ ม ความรู ใ้ ห้กับ พนัก งานภายในองค์ก ร โดยเชิ ญ คู่ค ้า หลัก มาเป็ น วิ ท ยากรให้ค วามรู ใ้ น
หลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้

การอบรมการใช้เครื่องลับใบเลื่อย
เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ในการลับคมใบเลื่อยใช้เครื่องลับคมใบเลื่อยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงจะช่วยในการลดการ
สูญเสียชิน้ งาน ทางบริษัทได้จดั ให้มีวทิ ยากรผูช้ านาญจากภายนอกเข้ามาอบรมวิธีการใช้งานเครื่องดังกล่าว

การอบรมการใช้งานเครื่องเชื่อมต่อเหล็ก
บริษัทได้จัดให้มีการอบรมก่อนการใช้งานเครื่องเชื่อมต่อเหล็ก เพื่อให้พนักงานมีเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการเชื่อม ให้ผรู้ บั
การอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมและสามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางานได้
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การใช้งานและการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นเกี่ยวกับเครื่องอิงค์เจ็ท
เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องอิงค์เจ็ทได้ใช้เครื่องอิงค์เจ็ทได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึน้ จากการใช้งาน ทางบริษทั ได้จดั ให้มีวิทยากรผูช้ านาญจากภายนอกเข้ามาอบรมวิธีการใช้งานเครื่องดังกล่าว

การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
บริษัท มีกระบวนการคัด เลือกคู่ค ้าควบคู่ไปกับ บริหารจัด การความเสี่ยงคู่ค ้า ครอบคลุมปั จจัยด้า นคุณ ภาพสิน ค้า และบริการ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและการกากับดูแลกิจการ โดยคู่คา้ ใหม่ตอ้ งผ่านการขึน้ ทะเบียน และคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้
ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทได้
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจัดซือ้ จัดหาและเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซือ้ จัดหาที่ย่งั ยืน บริษัทได้ประเมินผลคู่คา้
ทัง้ รายใหม่และรายเดิมเป็ นประจาทุกปี

30 ราย

16 ราย

หมายเหตุ : การประเมิน vendor จากมูลค่าการซือ้ 100,00 บาทขึน้ ไป

การจัดซือ้ จัดหาในท้องถิ่น
รายงานสรุปการจัดซือ้ จัดหาในท้องถิ่น ปี 2563
สถานที่
จังหวัดสมุทรปราการ
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คิดเป็ นมูลค่า (บาท)
49,945,727.13

ร้อยละ
100
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3.3 การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิตสิ งิ่ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบต
ั ิด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย
เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce)
หมุนเวีย นกลับ มาใช้ใ หม่ (Reuse/Recycle) และฟื ้ น ฟูกลับ สู่ส ภาพเดิ ม (Replenish) และมีน โยบายไม่ป ล่อ ยมลพิ ษ สู่สิ่งแวดล้อ ม (Zero
Emission) เพื่อให้การดาเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง
การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในระดับมากและน้อย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ พัฒนากระบวนการ
ประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดงั เดิ มในที่สุดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
ความยั่งยืนให้กบั กิจการเอง รวมทัง้ สังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
บริษัทกาหนดนโยบายเพื่อยกระดับการอนุรกั ษ์พลังงานละสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ โดยวางเป้าหมายการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการโดยใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาดเพื่อลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้วางแผน
เป็ นรูปธรรมตัง้ แต่ปี 2563 และตัง้ เป้าหมายลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า โดยใช้พลังงานทดแทนให้ได้รอ้ ยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างไรก็ดี
บริษัทจะมีการทบทวนเป้าหมาย การจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี เพื่อแผนปฎิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม มีการปลูกสร้างจิตสานึกในการใช้พลังงาน
สะอาด หรือพลังงานทดแทน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม

เหล็ก ziga เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เหล็กซิกา้ คือเหล็กกัลวาไนซ์ที่เพิ่มระดับป้องกันสนิมทัง้ ในและนอก เพราะขึน้ รูปจากเหล็ กกัลวาไนซ์ที่ชุบเสร็จและลดขัน้ ตอนการ
ชุบเคมีเพื่อป้องกันสนิมเพิ่ม
เหล็กกัลวาไนซ์ได้รบั การประเมินว่าเป็ นเหล็กที่ใช้พลังงานวงจรชีวิตต่า (low life cycle) และเหล็กกัลวาไนซ์เป็ นเหล็กที่ใช้พลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดขบวนการผลิตและวงจรชีวิตของเหล็กชนิดนี ้
คุณสมบัติทโี่ ดดเด่น
1. ประสิทธิภาพของทรัพยากร ขบวนการผลิตเหล็กกัลวาไนซ์ ใช้ทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติ ดังนัน้ จึงลดภาระกับสิง่ แวดล้อม
2. รีไซเคิลได้ ต่อให้เหล็กกัลวาไนซ์ถกู ใช้ซา้ ก็ยงั สามารถนามาใช้ต่อได้ หรืออยู่ในรูปแบบเศษเหล็กก็ยงั สามารถนามาใช้อีกได้
3. อายุยาว เหล็กประเภทนีอ้ ายุการใช้งานยาวมากเพราะป้องกันสนิมได้ดีกว่า ดังนัน้ จึงเป็ นเหล็กที่ดีทงั้ ด้านเศรษฐกิจ คือประหยัดต้นทุนกว่า
และดีกบั สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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พลังงานไฟฟ้ า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือลดการใช้พลังงาน หรือการรณรงค์การใช้พลังงานเท่าที่จาเป็ น บริษัทได้มี
มาตรการในการลดการใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี ้
•
•
•
•
•

การประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
ปิ ดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานตัง้ แต่หา้ โมงเย็น
ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา
วางแผนใช้พลังงานทดแทน อาทิ การใช้หลังคา solar cell
วางแผนการติดต่อหน่วยวัดมิเตอร์ เพื่อติดตามผลได้ชดั เจนขึน้
ผลการใช้ไฟฟ้ า
หน่วย : บาท

โรงงาน 4
ออฟฟิ ศ, โรงงาน 1, โรงงาน 3
โรงงาน 2
โรงงาน 8
รวม

2562
1,601,134.40
3,170,530.36
4,397,910.46
1,261,327.74
10,430,902.96

2563
1,565,925,.65
3,710,778.65
3,158,167.92
4,586,157.80
13,021,030.02

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
- 35,208.75
540,248.29
- 1,239,742.54
3,324,830.06
2,590,127.06

%
-2%
17%
-28%
264%
25%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการเพิ่มกาลังผลิต อัตราส่วนต่อการผลิต เพิ่มสูงขึน้ 3% ซึ่งบริษัทมีแผนจะดูแลเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าว

การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทมีนโยบายและกลยุทธเรื่องการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดเรื่องการใช้ไฟฟ้า เพื่อจัดการลดปั ญหาพลังงานทดแทน โครงการ
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (คาดว่าติดตัง้ ในปี 2564)
ตัวชีว้ ัดผลด้านการนาพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ
1. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ หลังจากติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ข้อมูล
การผลิตไฟฟ้ า
ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 535 วัตต์/แผง/ชั่วโมง (A)
การผลิตไฟฟ้ารวมต่อชั่วโมง
(A) x (B) = (ก) 1,319.31 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
จานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ 2,466 แผง (B)
จานวนเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้ต่อวัน 4 ชั่วโมง (C)
ปริมาณผลิตไฟฟ้าต่อปี
(ก) x (C) x (D) = (ข) 1,583,172 kWh/ปี
จานวนวันทางานต่อปี ตามโครงการทีด่ าเนินการอยู่เดิมที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริม 300 วัน (D)

2. มูลค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ หลังจากติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ข้อมูล
การผลิตไฟฟ้ า
ปริมาณผลิตไฟฟ้าต่อปี (ข) 1,583,172 kWh/ปี
มูลค่าไฟฟ้าต่อปี
(ข) x (ค) = (ง) 7,171,769.16 บาท/ปี
ค่าไฟฟ้า (ค) 4.53 บาท/kWh
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ตัวชีว้ ัดผลด้านการนาพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ (การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์)
การใช้พลังงานต่อปี
1. พลังงานที่ใช้อยู่เดิม
- พลังงานไฟฟ้า
- มูลค่าไฟฟ้าที่ใช้
2. พลังงานทดแทนชนิดที่กาหนด เพื่อนามาใช้ทดแทน
พลังงานที่ใช้อยู่เดิม
- พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

ปี ฐาน
(ปี 2562)

เมื่อสิน้ สุดโครงการ
(ปี 2564)

2,897,000 kWh
12.25 ล้านบาท

1,313,828 kWh
5.08 ล้านบาท

1,583,172 kWh
ร้อยละ 57.47 ของความต้องการใช้ไฟฟ้ าในปี ฐาน

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจ ตามระบบ 3R ( Reduce Reuse Recycle ) มีการสร้าง
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง และมีระบบการคัดแยกขยะตามประภทที่มีประสิทธิภาพ

Reduce
Reuse
Recycle

บริษัทมีการบริหารจัดการนา้ มันที่ไม่ใช้แล้ว คือประเภท coolant oil โดยดาเนินการรวบรวมจัดเก็บเพื่อส่งกาจัด และได้ว่าจ้างบริษัท
ที่ได้รบั อนุญาติจากกรมโรงงาน เพื่อนาไปกาจัดด้วยวิธีที่ถกู ต้องต่อไป โดยวิธีการกาจัดคือเผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย

ผลการดาเนินการกาจัดของเสีย

กาจัดนา้ มันสบู่ (coolant oil)
กาจัดตะกอน
รวม
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39.93
5.84
45.77

ปี 2563
21.22
21.22
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3.4 การจัดการความยัง่ ยืนในมิตด
ิ า้ นสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ
เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงบริบ ทของโลก ซึ่งบุค ลากรเป็ น หนึ่ งในปั จจัยที่ ส าคัญ ที่ ท าให้เราสามารถ
ขับ เคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้ าหมาย บริษัท ให้ค วามสาคัญ กับ การบริห ารทรัพยากรบุคคลให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ กระบวนการสรรหา
การดูแลและรักษาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของผูบ้ ริหารเพื่อก้าวทันกับบริบทของโลกใหม่ ซึ่งเป็ นการเตรียมพร้อมการ Transform
ธุรกิจ
บริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัง้ แต่กระบวนการสรรหา การดูแลและรักษา
บุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งตอบสนองประเด็นความต้องการและความคาดหวังของพนักงานโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความก้า วหน้ามั่นคงในอาชีพและเพื่อให้การพัฒนาไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งจึงต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลพนักงานและสังคม

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญ กับการดูและทั้งพนักงานและสังคมซึ่งเป็ นการดูแลสังคมทั้งภายในและ
ภายนอก เพราะเราให้ความส าคัญ กับ พนักงานซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ดังนั้น บริษัทมีน โยบายให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็ นธรรม มีการพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการลดความเหลื่อมลา้ ทาง
สังคม โดยการส่งเสริมพนักงานให้มีทกั ษะและโอกาสในการก้าวหน้าด้านการงานโดยไม่คานึงถึงวุฒิการศึกษา แต่คานึงถึงทักษะในด้านนัน้ ๆ
ที่พึงจะปฏิบตั ิงานได้ นอกจากนี ้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรูค้ ่กู ับจริยธรรม และการแบ่งปันให้สงั คมและชุมชน ผ่านการดาเนินงาน
โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของบริษัท
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็ นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็ นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้และ
มีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมโดยมีหลักการที่สาคัญ 2 ด้านดังนี ้
• บริษัทเน้นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่นอ้ ง ทางานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ทางานที่เอือ้ อานวย และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองและนาความรูค้ วามสามารถร่วมกันสร้าง
ความก้าวหน้าทัง้ ต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• บริ ษั ท จั ด ให้มี ผ ลตอบแทนสวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสมและเป็ น ธรรมแก่ พ นั ก งาน เช่ น โบนั ส เบี ้ย ขยัน ประกั น สัง คม
เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชุดยูนิฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค งานเลีย้ งสังสรรค์ประจาปี จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/
งานศพ

แบบ 56-1 One Report 2563

44

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนัน้ จึงเห็นสมควรให้มีการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจาของพนักงาน จึงให้กาหนดนโยบายไว้ดงั นี ้
1. ความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้ จิตสานึกของพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยวิธีที่
ปลอดภัย
4. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผูน้ า อบรมฝึ กสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิดว้ ยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็ นสาคัญตลอดเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในบริษัท
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ ที่ที่กาลังปฏิบตั ิงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ค วามร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท และร่วมเสนอความคิ ด เห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการทางานและวิธีการทางานให้มีความปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายที่กาหนดไว้ขา้ งต้นเป็ นประจา
ในปี 2562 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี ้
➢ การอบรมการทา CPR และการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัทได้จดั ให้มีการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นให้กับพนักงานที่ยงั ไม่ได้รบั การอบรม โดยในหลักสูตรนีท้ างวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร
ได้เพิ่มหัวข้อการอบรมการทา CPR ซึ่งสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิจากหุ่นจาลองให้กบั พนักงานของบริษัท

➢ การอบรมการใช้งานเครื่องเชื่อมต่อเหล็ก
บริษัทได้จัดให้มีการอบรมก่อนการใช้งานเครื่องเชื่อมต่อเหล็ก เพื่อให้พนักงานมีเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการเชื่อม ให้ผรู้ บั
การอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมและสามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางานได้
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➢ การอบรมการปฏิบัติงานของแผนกเครื่องรีด
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทางบริษัทได้จดั ให้มีการอบรมให้ความรูเ้ พื่อเพิ่มทักษะในการทางานของพนักงาน รวมถึง
การลดของเสียจากการไม่เข้าใจในขัน้ ตอนการทางานและการใช้งานของเครื่องจักร

➢ การอบรมการปฏิบัติงานของแผนกแพ็คกิง้ -โลโก้
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทางบริษัทได้จดั ให้มีการอบรมให้ความรูเ้ พื่อเพิ่มทักษะในการทางานของพนักงาน รวมถึง
การลดของเสียจากการไม่เข้าใจในขัน้ ตอนการทางานและการใช้งานของเครื่องจักร

แนวทางการดาเนินงาน
บริษัททาการประเมินค่างานทุกตาแหน่งงาน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างงานให้เหมาะสมกับค่างานของแต่ละตาแหน่งโดยการ
จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดาเนินการให้ เพื่อความเป็ นกลางในการประเมินค่างาน และในทุกปี บริษัทได้สารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
แข่งขันได้และทบทวน เพื่อให้ม่นั ใจว่าโครงสร้างค่าตอบแทนหรือสวัสดิการสามารถแข่งขันได้
บริษัทมีระบบการวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเพื่อให้ความเป็ นธรรมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
•

•
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กระบวนการและวิธีการ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชาในการกาหนด Individual
KPIs และรับ ทราบ Competency ประจ าต าแหน่ ง ที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น ศั ก ยภาพ ตั้ ง แต่ ต ้น ปี
บริษัท กาหนดให้มีการติ ดตาม KPIs บริษัท กาหนดให้มีการติ ดตามปรับ ปรุงผลงานให้เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย และเพื่อให้ผลประเมินมีความเที่ยงธรรม
หัวข้อการประเมินจะรวมถึงส่วนของการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและวินยั ในการทางาน การประเมินผล
ในส่วนของการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินในส่วนของความสามารถ
ในการเรียนรูง้ านและการพัฒนาตนเอง การประเมินผลในส่ว นของการมีมนุษย์สมั พันธ์กับผูร้ ่วมงาน
และการติดต่อสื่อสาร
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3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2563
1. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน/สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2. ทบทวน job grade/job level เพื่อประเมินค่าตอบแทน
3. มีเครื่องวัดและแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน อาทิเช่น KPIs
4. มีระบบการสื่อสารและช่องทางใหม่ เช่น ช่องทาง social media เพื่อสร้างความรวดเร็วและได้รบั feedback โดยเร็ว
5. จัดทาประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี ให้กบั พนักงาน
6. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งพนักงานทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ครอบครัว ZIGA ปี 2563

จานวนพนักงานจ้างใหม่ ปี 2563
ทัง้ หมด 37 คน
โดยเป็ น ชาย 27 คน และ หญิง 10 คน

อัตราการจ้างงานปี 2562-2563
ปี (พ.ศ)
2562
2563

จานวนพนักงานจ้างใหม่
35
37

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
บริษั ท ส่ ง เสริม ให้พ นัก งานเติ บ โตตาม career path มี ก ารโอนย้า ยหรือ แต่ ง ตั้งความรับ ผิ ด ชอบ ตามความรู ้ ความสามารถ
โดยคัดเลือกจากพนักงานภายในก่อนเมื่อมีตาแหน่งงานว่าง บริษัทมีการดูแลและกาหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทุก
ระดับ โดยแบ่งออกเป็ นสายบริหาร (Management) และสายปฏิบตั ิการ (Specialist) ส่งเสริมพนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานและ
วิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ มีโอกาสโอนย้ายข้ามสายงาน หรือแต่งตัง้ มอบหมายให้ไปรับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ นอกจากนีบ้ ริษัทมี
แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ในตาแหน่งที่สาคัญ
เพื่อรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป บริษัทมองหาผูม้ ีความสามารถทางด้านสารสนเทศโดยคัดเลือกจากพนักงานบริษัทภายในก่อน
และมีแผนแสวงหาบุคลากรเพิ่มเติมที่มีศกั ยภาพ บริษัทเริ่มมีการอบรมพนักงานผ่านทัง้ ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

แบบ 56-1 One Report 2563

47

การยกระดับพนักงานในด้านทักษะ IT
พนักงานของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็ นคนท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียงโรงงานจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทเรามองเห็นการพัฒนาทักษะ
ด้าน IT โดยให้โอกาสพนักงานบริษัท

ผมเริ่ม ต้น ท ำงำนอยู่ ที่แ ผนกคลังสิน ค้ำ ของ ZIGA มำสองปี ค รึ่ง หลังจำกนั้น ผู ้บ ริ ห ำรเห็ น
ตำแหน่ง IT ว่ำง ได้ให้โอกำสผมเข้ำไปวัดทักษะ และได้รบั กำรส่งเสริมและพัฒนำจำกผูบ้ ริหำร
ตอนนีผ้ มอยู่แผนก IT และได้มีโอกำสอบรม เรียนรู พ้ ฒ
ั นำทักษะและได้รับงำนที่ทำ้ ทำยอยู่
เสมอทีแ่ ผนก ITครับ ปัจจุบนั ผมทำงำนที่ ZIGA มำ 7 ปี แล้วครับ

“

“

จานวนอัตราบุคลากรที่ว่าจ้างในย่านพระสมุทรเจดีย ์
ชาย

หญิง

51 คน

23 คน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรให้เข้ากับบริบทใหม่ที่มีเรื่อง
ของดิจิทลั เข้ามาในชีวิตประจาวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทัง้ บริษัทมีการลดขัน้ ตอนการทางานโดยการใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผล
เพื่อตัดสินใจและใช้เป็ นช่องทางสื่อสาร และเพื่อการยกระดับบริษัทสู่ยคุ ดิจิทลั ในส่วนทักษะด้า นดิจิทลั ของพนักงาน เบือ้ งต้นให้รูเ้ ท่าทันและใช้
เทคโนโลยี เป็ น (Digital Literacy) ซึ่งได้ใ ห้ค วามหมายของ Digital literacy คื อ ทัก ษะความเข้า ใจและใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล หรือ Digital
literacy หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปั จ จุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบตั ิงาน และการทางานร่วมกันหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพบุค ลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล บริษัทมีค วามมุ่งมั่น ในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจและสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากร จัดให้มีการฝึ กอบรมโดยการฝึ กปฏิบัติงานจริงหรือสอนระหว่างปฏิบัติงานตลอดจน กาหนด
มาตรการหรือข้อบังคับให้บุคลากรในสานักงานต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
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1. ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้บคุ คลากรใช้คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบตั ิการ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น
การสร้างแฟ้มข้อมูล การเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูล เป็ นต้น
2. ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคา บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ จัดการย่อหน้า
เอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร และพิมพ์เอกสารได้
3. ด้านการใช้โปรแกรมตารางคานวณ บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดการแผ่นงาน จัดเซลล์แถว คอลัมน์ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่น
งาน การจัดรูปแบบแผ่นงาน การ คานวณข้อมูลบนแผ่นงาน การแทรกวัตถุ
4. ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต บริษัทมุ่งสร้างบุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ เช่น เรียนรูก้ ารใช้งานจากเว็บ
บราวเซอร์ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่าน Streaming และ e – learning ผ่านเว็บบราวเซอร์ต่างๆ มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล
จากเสิรช์ เอนจิน เช่น Google เป็ นต้น และบุคลากรบางส่วนสามารถทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
5. ด้านการใช้โปรแกรมนาเสนอ บริษัทบุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งาน โปรแกรมนาเสนอ การสร้างงาน การจัดการมุมมอง
การเลือกใช้เค้าโครง การใช้งานข้อความบนสไลด์
6. ด้านการทางานร่วมกันแบบออนไลน์ บริษัทมุ่งสร้างบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เคยใช้การ ทางานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้งานและ
การแบ่งปันพืน้ ที่การทางานออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรียนรู ้
การทางานโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ Video Conference, E – mail, Messaging และเครื่องมือเทคโนโลยีในการแชร์ขอ้ มูล
เพื่อที่จะให้สามารถทางานร่วมกันได้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึน้
ทั้งนี ้ บริษัท จัด ให้มีการฝึ กอบรมโดยมีรูป แบบที่ ห ลากหลาย มีการฝึ กปฏิบัติ งานจริง หรือสอนในระห ว่า งปฏิ บัติ งานจริง หรือ
การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น

➢ โครงการพี่เลีย้ ง ZIGA

บริษัทให้ความสาคัญ ในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีพี่เลีย้ งคอยให้คาแนะน าผ่านโปรแกรม on the job
training ไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน นับตัง้ แต่วนั แรกที่ปฏิบตั ิงาน และฝึ กให้พนักงานรุ่นพี่ดูและสอนงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยค่านิยม smart
spirit energetic sharing เป็ นการใช้ระบบพี่เลีย้ ง ถ่ายทอดให้ความรูแ้ ก่พนักงานรุน่ น้อง และในช่วงตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อ
วัดระดับความรูค้ วามสามารถประจาตาแหน่ง เพื่อการปรับตาแหน่งให้สูงขึน้ และมีหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมและสร้างมูลค่าแก่ตวั บุคลากร
สูงขึน้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

แบบ 56-1 One Report 2563

49

➢ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตร ULTRA INFLUENCER by Fivewhale

อบรมหลักสูตร Crisis Financial Officer by MAIและ MAI A A

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของกรรมการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมทั้งเป็ น การต่ อ ยอดความคิ ด ใหม่ ซึ่ง จะท าให้ผู้บ ริห ารสามารถปรับ ตัว กั บ บริบ ทใหมของโลกเพื่ อ Transform ธุ รกิ จ
ในอนาคต
➢ การอบรมกรรมการ

บริษัท มีกรรมการที่ มีค วามรู ้ ความสามารถ และแสวงหาความรู ใ้ นหน้าที่ กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอและบริษั ท สนับ สนุน ให้
กรรมการทุกคนได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูเ้ กี่ยวกับหน้าที่ กรรมการอย่างต่อเนื่ อง และสนับสนุน ให้กรรมการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งทาให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจบริษัท
นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมสัมมนาความรูใ้ นด้านต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วย

จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมพนักงานทัง้ หมด (ชั่วโมง)
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย (ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)
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ZIGA MARKET โครงการตลาดนัดร่วมใจ
บริษัทมีนโยบาย สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน โดยล่าสุดได้จัดงาน ตลาดนัดร่วมใจเพื่อช่วยเหลือโรงงาน ร้านค้า
บริเวณใกล้เคียงโรงงาน อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทจึงเปิ ดโรงงานซิกา้ ให้ใช้สถานที่ฟรี ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้โอกาสสร้าง
ชุมชนสัมพันธ์กับโรงงานเพื่อนบ้า น เรายังมีโอกาส ช่วยให้ชุมชนในย่านได้สินค้าราคาโรงงานซึ่งเป็ นการได้รบั ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ าย รวมทั้ง
บริษัทก็ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า ชุมชนช่างย่านพระสมุทรเจดียอ์ ีกด้วย

ผลการดาเนินงาน ZIGA MARKET
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
โรงงานในชุมชนพระสมุทรเจดีย ์
- อาหาร
- เครื่องนุ่งห่ม
- เครื่องอุปโภค
ร้านค้าปลีกประเภทอาหาร
สถาบันการเงิน
มูลค่าจากการดาเนินงาน
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จานวน (ราย)
1

มูลค่า (บาท)
298,054

1
2
1
2
2
9

20,000
250,000
400,000
20,000
300,000
1,288,054
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การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การบริหารการส่งมอบสอดคล้องกับแผนผลิต
บริษัทมีนโยบายยกระดับการบริหารงานด้วย Power Bi เพื่อส่งเสริมความสาเร็จของลูกค้าในการได้รบั สินค้าตรงเวลาและสามารถวาง
แผนการจัดการสต๊อกของลูกค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทกุ ๆการส่งมอบสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และ
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้นามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 มากากับดูแลขัน้ ตอนและวิธีการตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดหา
การสั่งซือ้
การตรวจรับ
และการขนส่ง
บริษัทมีแนวทางการดาเนินการทีส่ าคัญดังนี ้

ความถูกต้อง

บริษัทมีการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อกาหนดสินค้า และการส่งมอบให้เป็ นไปตามกาหนดเงื่อนไข
การส่งมอบ รวมถึงเอกสารการส่งมอบต่ างๆ ตามความต้องการลูกค้า โดยจะมีกระบวนการท างานและ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า (checklist) ก่อนนาสินค้าส่งไปยังสถานที่นดั หมาย

เวลา

บริษัทให้ความสาคัญมากที่สุดเรื่องการส่งมอบตามแผน ซึ่งบริษัทใช้ระบบ power bi ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้การสนับสนุนการวางแผนสินค้าและสต๊อกคงคลังให้ลกู ค้า เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าจากการนา
สินค้าไปใช้งาน หรือจาหน่ายต่อเนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความรวดเร็ว

บริษัทให้ความสาคัญกับความรวดเร็วในการส่งมอบและให้บริการเพื่อตอบสนองลูกค้าในบางกรณีที่ตอ้ งการ
ใช้สิ น ค้า เร่ง ด่ ว น บริษั ท มี ขั้น ตอนการจัด การความส าคัญ และให้บ ริก ารกับ ลู ก ค้า ในเรื่อ งการส่ งมอบ
การบริห ารงานขนส่ง บริษัท มีขั้น ตอนและลดความผิด พลาดด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อต อบสนองความ
ต้องการและความสาเร็จลูกค้า

มาตรฐาน

เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าที่มีคุณ ภาพ บริษั ทได้รกั ษาระดับมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการให้
คงที่ ส ม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ลู ก ค้า ได้รับ การส่ งมอบสิ น ค้า และบริ ก ารตามมาตรฐานทุก ครั้ง และยิ น ดี รับ ฟั ง
ข้อเสนอแนะนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและทาให้เกิดความแตกต่าง
จากคู่แข่ง
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA” และพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยนวัตกรรม ระบบร้านค้าสาเร็จรูป (I-RETAIL)
บริษัทมีความมุ่งมั่นและมีแผนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปั ญ หา
ลูกค้า และสร้างความไว้วางใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปั ญ หาลูกค้า (Better , Cheaper,
Faster) รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ บริษัท “ Value creation through innovation” นวัตกรรมสร้างคุณค่าที่ย่งั ยืน
บริษัท เริ่มต้น ด้วยการเป็ น ผูผ้ ลิตท่ อเหล็กร้อยสายไฟ ( Electrical conduit ) ภายใต้แบรนด์ “ไดว่า (“DAIWA”) ต่อมาได้พัฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม พัฒนาเป็ นสินค้าในกลุ่มของเหล็กโครงสร้างประเภท prezinc ภายใต้แบรนด์ (“ZIGA”) บริษัทมีแผนงานในอนาคตดังนี ้
1. ผลิต สิน ค้าเหล็กนวัต กรรม เพื่ อเพิ่ มมูล ค่ าสิ น ค้า สร้างลูกค้า เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกัน สนิ ม ที่
เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร
3. วิจยั พัฒนาสินค้านวัตกรรม กระบวนการและบริการเพื่อรองรับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จุดเด่นในการแข่งขัน
1. ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม (Innovation) และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
(Value Creation)
2. สินค้าเหล็กนวัตกรรม (Innovative Product) โดยมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิม
3. ตราสินค้าที่เข้มแข็งและเป็ นที่รูจ้ กั (Strong Brands and Awareness) ทาให้ได้รบั การตอบรับที่ดี
4. การใช้ระบบสารสนเทศ Business Intelligent ในการจัดการโดยรวม ทาให้ผลิตและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Product and Process Innovation มีความรูค้ วามเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดทาให้สินค้าที่ออกตลาดประสบความสาเร็จ
6. Opportunity to grow บริษัทสามารถเติบโตได้ ด้วยการนาเสนอสินค้าที่มมี าตรฐานเป็ นที่ยอมรับภายใต้แบรนด์ ZIGA และ
DAIWA
การบริโภคเหล็กสาเร็จรูปของไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 14.9 ล้านตัน การผลิตเหล็กใน
ประเทศอยู่ที่ 6.41 ล้านตัน ปรับ ลดลงร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า อยู่ที่ 7.6 ล้านตัน การส่งออกหดตัวร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้า(ข้อมูลอ้างอิง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย) เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลง จากการอนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า ความถดถอยของเศรษฐกิจทาให้ภาคอุตสาหกรรมปรับลดการผลิตลง ราคาต้นทุนผันผวนทุกภูมิภาคและมีทิศทางปรับตัว
ลดลง ส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย ถึงแม้ว่าบริษัทสามารถรักษายอดขายได้ แต่ไม่สามารถปรับราคาขายในอัตราที่สูงขึน้ ได้มาก ประกอบกับ
ต้นทุนของเหล็กดาทาสี ซึ่งเป็ นกลุ่มสินค้าที่เราทดแทนมีราคาต่ากว่ามาก ในขณะที่เหล็ก Pre-zinc มีตน้ ทุนสูงกว่า ภายใต้ความผันผวนบริษัท
ปรับ กลยุ ท ธควบคุ ม ปริม าณสต๊ อ กวัต ถุ ดิ บ อย่ า งระมัด ระวัง และมุ่ ง สร้า งแบรนด์ใ ห้เป็ น ที่ ไว้ว างใจส าหรับ ช่ า งและพ่ อ บ้า นสมัย ใหม่
ที่เลือกซือ้ สินค้าคุณภาพ บริษัทได้สร้างช่องทางการจัดจาหน่าย Online เพิ่มขึน้ เพื่อสร้างแบรนด์ ซิกา้ ให้ใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งในระหว่างปี ได้มี
การทดลองออกสินค้าใหม่ ได้แก่ ลวดเชื่อมไฟฟ้าสาหรับเหล็กกั ลวาไนซ์ และสีทาเหล็กกัลวาไนซ์, Ziga DIY ราวตากผ้า เป็ นต้น เนื่องจาก
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บริษัทยังคงต้องการหลีกเลี่ยงในการแข่งขัน การตัด ราคา (price war) นอกจากนี บ้ ริษั ท ได้ข ยายตลาดในกลุ่มสิน ค้า ท่ อร้อยสายไฟ และ
ท่อโครงสร้าง เพื่อขายเข้าโครงการขนาดใหญ่มากขึน้ ภายใต้แบรนด์ DAIWA ซึ่งได้รบั มาตรฐานสากลและได้รบั ความไว้วางใจในโครงการที่
สาคัญของประเทศไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีโครงสร้างรายได้รวม ดังนี ้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย - ZIGA
รายได้จากการขาย - DAIWA
รายได้จากการขายอื่น
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

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

85.88
10.34
0.35
96.57
3.43
100.00

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

81.85 856,031
13.73 116,901
95.58 972,932
4.42 22,746
100.00 995,678

ร้อยละ
85.98
11.74
97.72
2.28
100.00

รายได้รวมของบริษั ท ในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 มี จ านวน 871.02 ล้า นบาท 795.30 ล้า นบาท และ 995.68 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยสินค้าในกลุ่ม ZIGA เป็ น กลุ่มสินค้าหลักที่บ ริษัทจาหน่ ายในสัดส่วนประมาณร้อยละ 80-89 ของรายได้จากการขาย และ
รองลงมาเป็ นสินค้าในกลุ่ม DAIWA บริษัทมิได้ม่งุ เน้นการจาหน่ายมากนัก เนื่องจากต้องการใช้กาลังการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตสินค้ากลุ่ม
ZIGA ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสินค้า DAIWA มีสดั ส่วนเพียงประมาณร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท
รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย

ปี 2561
พันบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย - ZIGA
รายได้จากการขาย - DAIWA
รายได้จากการขายอื่น
รายได้จากการขายรวม

ร้อยละ

747,988
88.93
90,085
10.71
3,071
0.36
841,144 100.00

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

650,969
109,197
760,166

85.64
14.36
100.00

856,031
116,901
972,932

87.98
12.02
100.00

โดยรายได้จากการขายแบ่งออกเป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณ ฑ์ ZIGA, ผลิตภัณ ฑ์ DAIWA และรายได้จากการขายอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ZIGA
เป็ นสิน ค้าประเภทเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ชุบ สังกะสี (Galvanized) ซึ่งบริษัท สามารถผลิตได้ทั้งในรู ป แบบท่ อกลม
ท่อแบน ท่อเหลี่ยม และรูปตัวซี มีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีขนาดหน้าตัดหรือเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาแตกต่างกันไป
ปัจจุบนั บริษัทผลิตสินค้าในรูปแบบท่อกลมเป็ นหลัก ในปี 2563 บริษัทเริ่มเพิ่มผลิตสินค้าในรูปแบบท่อเหลี่ยม ท่อแบน และตัวซี โดยมีรายได้
จากการขาย ZIGA ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 747.99 ล้านบาท และ 650.97 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 88.93 และ
ร้อยละ 85.64 ของรายได้จากการขายรวม ตามลาดับ
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ ZIGA สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี ้ รวมถึงลูกค้าที่เป็ นร้านค้าปลีกที่เข้ามาซือ้ และรับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทเพื่อนาไปจาหน่าย
อีกต่อหนึ่ง และลูกค้าที่ซอื ้ สินค้าผ่านทาง ZIGA OUTLET
สาหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย ZIGA เท่ากับ 856.03 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 87.98 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยรายได้จากการขาย ZIGA เพิ่มขึน้ จานวน 205.1 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.5 เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้จากการขาย ZIGA ในปี 2562 ทัง้ นี ้ รายได้จากการขาย ZIGA ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)

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

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

674,052
73,937
747,989

90.12
9.88
100.00

530,675
120,294
650,969

81.52
18.48
100.00

703,354
152,676
856,030

ร้อยละ
82.16
17.84
100.00

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ DAIWA
เป็ นสินค้าประเภทท่อเหล็กร้อยสายไฟ ซึ่งบริษัทผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีรูปแบบเป็ นท่อกลม ขนาดความยาว 3
เมตร และมีขนาดหน้าตัด หรือเส้น ผ่านศูนย์กลางและความหนาแตกต่างกันไป โดยมีรายได้จากการขาย DAIWA ในปี 2561 และปี 2562
เท่ากับ 90.08 ล้านบาท และ 109.20 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.71 และร้อยละ 14.36 ของรายได้จากการขายรวม
ตามลาดับ
สาเหตุที่รายได้จากการขาย DAIWA มีสดั ส่วนน้อยกว่ารายได้จากการขาย ZIGA เนื่องจาก บริษัทวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
พบว่าปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ ZIGA มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่มลูกค้า
ผลิตภัณ ฑ์ DAIWA ประกอบกับ กลุ่มลูกค้าผลิตภัณ ฑ์ ZIGA มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มลูกค้า Distributor ที่มีฐานะทาง
การเงินที่ม่นั คง ดังนัน้ บริษัทจึงจัดสรรกาลังการผลิตโดยมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ ZIGA เพื่อจาหน่ายมากกว่าผลิตภัณฑ์ DAIWA เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิด efficiency สูงสุด โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงลึกจากระบบ ERP (ซึ่งบริษัทใช้
ซอฟท์แวร์ Microsoft Dynamics AX และ POWER BI) แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ DAIWA จะสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ ZIGA ก็ตาม
กลุ่ ม ลู ก ค้า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ DAIWA สามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ แ ทนการค้า (ขายส่ ง ) ประกอบด้ว ยกลุ่ ม
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและ Distributor ที่กระจายสินค้าให้กลุ่มผูร้ บั เหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี ้ รวมถึงลูกค้า
ที่เป็ นร้านค้าปลีกขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
สาหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย DAIWA เท่ากับ 116.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.02 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยรายได้ จ ากการขาย DAIWA เพิ่ ม ขึ ้น จ านวน 7.70 ล้ า นบาท ซึ่ ง มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ ้น ของยอดขายร้อ ยละ 7.05

แบบ 56-1 One Report 2563

55

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย DAIWA ในปี 2562 ทัง้ นี ้ รายได้จากการขาย DAIWA เพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) และลดลง
ในกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) เนื่องจากบริษัทมีการทาการตลาดเพิ่มขึน้ ในกลุ่ม ผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) โดยสินค้ากลุ่ม DAIWA นัน้ เป็ น
สินค้าที่ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าอยู่แล้ว

ปี 2561

รายได้จากการขาย DAIWA

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

86,137
3,948
90,085

ปี 2562

ปี 2563

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

95.62
4.38
100.00

106,738
2,459
109,197

97.75
2.25
100.00

114,894
2,007
116,901

98.28
1.72
100.00

3. รายได้จากการขายอื่น
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าก่อสร้างสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ (I-RETAIL) จานวน 3.07 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 0.36 ของรายได้จากการขายรวม
รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษซาก, กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์, กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าขนส่งและดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น โดยบริษัทมีรายได้อื่นใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 29.87 ล้านบาท และ 35.14
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.43 และร้อยละ 4.42 ของรายได้รวม ตามลาดับ ในปี 2561 และปี 2562 ส่วนประกอบหลัก
ของรายได้อื่น ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี ้ เพื่อลดความเสี่ยงความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ยน ผูบ้ ริห ารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจาเพื่อให้
สามารถตอบสนองได้ทัน ท่ ว งที ห ากอัต ราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว นอกจากนี ้ บริษัท มีการท าสัญ ญาซือ้ ขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร
สาหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ ากับ 22.75 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.28 ของรายได้รวม โดยรายได้อื่น ลดลง
จานวน 12.39 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 35.26 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้อื่นในปี 2562 โดยส่วนประกอบหลักเป็ น รายได้จาก
การขายเศษวัสดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 61.64 ของรายได้อื่น

รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
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ปี 2561

ปี 2562

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
9,672 32.38 10,551 30.03
- 1,495
4.26
18,990 63.57 21,913 62.37
188
0.63
1,024
3.42 1,176
3.35
29,874 100.00 35,135 100.00

ปี 2563
พันบาท
14,021
1,061
6,283
29
1,352
22,746

ร้อยละ
61.64
4.66
27.62
0.14
5.94
100.00
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ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 747.85 ล้านบาท และ 684.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 85.86
และร้อยละ 86.11 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
สาหรับปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนขายเท่ากับ 772.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 77.62 ของรายได้รวม ซึ่งต้นทุนขายเพิ่มขึน้
จานวน 88.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.86 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายในปี 2562 โดยองค์ประกอบที่สาคัญของต้นทุนขาย ได้แก่
ต้นทุนสินค้าที่ผลิต ซึ่งมีตน้ ทุนวัตถุดิบเป็ นรายการหลัก คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนสินค้าที่ผลิต
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้น ต้น ของบริษัท ปี 2561 และปี 2562 เท่ ากับ 93.30 ล้านบาท และ 75.37 ล้า นบาท ตามล าดับ คิด เป็ นอัต รากาไรขั้นต้น
ร้อยละ 11.09 และร้อยละ 9.92 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
สาหรับปี 2563 บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 200.09 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 20.57 ของรายได้จากการขาย
ซึ่งกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 124.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 165.47 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรขัน้ ต้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี
2562 เนื่องจากบริษัทสามารถเพิ่มกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้ตน้ ทุนผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลง นับตัง้ แต่เริ่มเปิ ดใช้พนื ้ ที่คงคลั ง ใน
ไตรมาส 3 ปี 62 ส่งผลให้มีการบริหารสัดส่วนของสินค้าในกลุ่มที่สามารถสร้างอัตรากาไรได้ดี โดยเฉพาะ ลูกค้าในตลาดซ่อมแซมและตกแต่ง
บ้าน ทั้งในส่วนของ ลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งบริษัทวางแผนจะขยายในส่วนของสาขา outlet เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั ความ
ไว้วางใจในมาตรฐานสินค้าของแบรนด์ ZIGA และ DAIWA ทาให้ได้รบั โอกาสในการเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการสาคัญของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง อนึ่งถึงแม้ว่าในปี 2563 นีเ้ ป็ นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบั ผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจาก แผนการ
ตลาดที่ม่งุ เน้นในการเชื่อมโยงผูค้ นมากขึน้ “Connect People” และแก้ปัญหาให้ลกู ค้าในตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึน้ (niche market) จึงทาให้
บริษัทสามารถสร้างอัตรากาไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ลูกค้ามีความรูใ้ นตัวสินค้ามากขึน้ ทาให้เหล็กประเภท pre-zinc ได้รบั ความนิยมในการ
ใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากลดต้นทุน สะดวกในการใช้งานและป้องกันสนิมได้ดีกว่า รวมทัง้ คู่คา้ สามารถไว้วางใจในมาตรฐานการผลิต
ของบริษัทจึงทาให้ได้รบั ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้และอัตรากาไรของบริษัทเติบโต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 64.04 ล้านบาท และ 55.71 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 7.35 และร้อยละ 7.01 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.95 ในปี
2561
ส าหรับ ปี 2563 ค่ า ใช้จ่ายในการขายและบริห ารรวมเท่ ากับ 61.32 ล้านบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้อยละ 6.16 ของรายได้รวม ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 5.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.06 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี
2562 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี ้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
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ปี 2561
พันบาท
20,074
43,963
64,037

ร้อยละ
31.35
68.65
100.00

ปี 2562
พันบาท
19,609
36,103
55,712

ร้อยละ
35.20
64.80
100.00

ปี 2563
พันบาท
25,231
36,088
61,319

ร้อยละ
41.15
58.85
100.00
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท ใน ปี 2561 และปี 2562 เท่า กับ 20.07 ล้านบาท และ 19.61 ล้า นบาท ตามล าดับ หรือคิ ดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.30 และร้อยละ 2.47 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.29
สาหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 25.23 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.53 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การขายเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 5.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.67 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 2.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.56 รองลงมาเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 2.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 154.99 จากการสร้างตราสินค้าให้เป็ นที่
รูจ้ กั และเพิ่มการทาการตลาดออนไลน์ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบั ผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 43.96 ล้านบาท และ 36.10 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 5.05 และร้อยละ 4.54 ของรายได้รวม ตามลาดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเป็ นจานวน 7.86 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 17.88 เมื่อเปรียบเที ยบกับ ช่ว งระยะเวลาเดียวกัน ของปี 2561 โดยส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน ลดลงเป็ นจานวนเงิน 5.08 ล้านบาท รองลงมาเป็ นค่าสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายลดลงเป็ นจานวนเงิน 1.3 ล้านบาท และ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลงเป็ นจานวนเงิน 1.1 ล้านบาท
สาหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 36.09 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.62 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงเป็ นจานวน 0.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
กำไรสุทธิ, อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกาไรสุทธิใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 42.56 ล้านบาท และ 37.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ
4.89 และร้อยละ 4.68 ตามลาดับ และในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2562 บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.67
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 5.53
สาหรับปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 117.71 ล้านบาท คิดเป็ นอัต รากาไรสุทธิรอ้ ยละ 11.82 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้ เป็ น
จานวน 80.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 233.82 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสาเหตุที่กาไรสุทธิ เพิ่ม
ขึน้ มาจากกาไรขั้นต้นที่ เพิ่มขึน้ จากสาเหตุที่กล่าวไว้ในหัวข้อของกาไรขึน้ ต้น และในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2563
บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.97 เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ ือ
หุน้ เท่ากับร้อยละ 4.67
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนยั สำคัญในอนาคต

อย่างไรก็ดี ปริมาณความต้องการเหล็กในปี 2563 จะขยายตัวเล็กน้อยโดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.00 คาดว่าปริมาณความความต้องการ
ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 17.50 ล้านตัน (ที่มา : ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย) เป็ นผลมา
จากการที่ภาวะเศรษฐกิจทยอยฟื ้ นตัว จากภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ในปี 2563 และการเร่งลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ภาครัฐและโครงการการก่อสร้างภาครัฐอื่น รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ
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4.3 ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำคัญ
สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,195.34 ล้านบาท และ 1,158.63 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์
ลดลงเป็ นจานวน 36.71 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 3.07 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของสินค้า คงเหลือ โดยสิน ทรัพย์ห มุน เวี ยนคิ ด เป็ น สัด ส่วนใน ปี 2561 และ ปี 2562 ร้อยละ 55.65 และร้อยละ 49.84 ของสิ น ทรัพ ย์รวม
ตามลาดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนใน ปี 2561 และปี 2562 ร้อยละ 44.35 และร้อยละ 50.16 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สาหรับสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,383.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.42 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2562
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.54 ของสินทรัพย์รวม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2562 สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึน้ จานวน 108.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 18.70 จากการเพิ่มขึน้ ของ สินค้าคงเหลือเป็ นจานวน 95.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
คิดเป็ นร้อยละ 41.93
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.46 ของสินทรัพย์รวม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2562 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 116.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.13 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนสุทธิ
106.31 ล้านบาท จากการซือ้ ทรัพย์สนิ เพิ่ม/รับโอนจานวน 125.71 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ จากค่าเสื่อมราคาจานวน 19.40 ล้านบาท บริษัทมี
รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 48.94 ของสินทรัพย์รวม
โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ มีดงั นี ้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

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

9.85
8.82
35.83
1.15
55.65

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

22.29
7.67
19.63
0.25
49.84

197,145
160,341
322,789
5,218
685,493

14.25
11.59
23.33
0.37
49.54

516,309 43.19 570,786 49.26 677,095 48.94
11,391
0.82
5,525
0.46
4,210
0.36
2,921
0.21
5,218
0.44
2,582
0.22
3,418
0.25
3,034
0.26
3,558
0.32
3,285
0.24
530,086 44.35 581,136 50.16 698,110 50.46
1,195,341 100.00 1,158,630 100.00 1,383,603 100.00
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 160.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.59 ของ
สินทรัพย์รวม โดยลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.44 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

31 ธ.ค. 61
พันบาท

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

ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
พันบาท

31 ธ.ค. 63

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

67,196
35,230
102,426

63.72
33.41
97.13

49,819
33,906
83,725

56.04
38.14
94.18

116,580
39,135
155,715

72.71
24.40
97.11

2,940
89
3,029
105,455

2.79
0.08
2.87
100.00

4,820
357
5,177
88,902

5.42
0.40
5.82
100.00

4,479
147
4,626
160,341

2.79
0.10
2.89
100.00

ลูกหนีก้ ารค้าของบริษัท ณ สิน้ ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 88.90 ล้านบาท และ 160.34 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า 8.17 เท่า และ 8.13 เท่า ตามลาดับ ซึ่งลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80.36 จากปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมีระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ ฉลี่ยใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 44.08 วัน และ 44.30 วัน ตามลาดับ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารจัดการลูกหนีก้ ารค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเจรจาเงื่อนไขการค้าที่เข้มงวด โดยการแบ่งชัน้ อายุของลูกหนีก้ ารค้ามีดงั นี ้
ตารางแสดงลูกหนีก้ ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า
ลูกหนีก้ ารค้า

31 ธ.ค. 61
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ 3-6 เดือน
ค้างชาระ 6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
เช็ครับล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ 3-6 เดือน
รวมเช็ครับล่วงหน้า
รวมลูกหนีก้ ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า
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ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
พันบาท

31 ธ.ค. 63

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

54,551
12,147
498
67,196

81.18
18.08
0.74
100.00

39,673
9,995
151
49,819

79.63
20.07
0.30
100.00

90,698
18,508
5,453
1,018
903
116,580

77.80
15.88
4.68
0.87
0.77
100.00

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

81.79
18.21
100.00

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

78.27
21.73
100.00

25,682
12,319
1,134
39,135
155,715

65.62
31.48
2.90
100.00
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ทัง้ นี ้ เช็ครับล่วงหน้า คือลูกหนีก้ ารค้าที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระเงิน แต่บริษัทได้รบั เช็คชาระค่าสินค้าซึ่งลงวันที่จ่ายเงินตามกาหน ด
และบริษัทจะนาเช็คดังกล่าวไปขึน้ เงินเมื่อถึงวันครบกาหนดชาระตามที่ระบุหน้าเช็ค ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทสามารถขึน้ เงินตามเช็ครับล่ว งหน้า
ได้โดยตลอด และไม่เคยมีเหตุผิดนัดชาระหนีแ้ ต่อย่างใด
บริษัทกาหนดนโยบายการให้วงเงินและเงื่อนไขเครดิตลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาตามเกรดของ
ลูกค้า ซึ่งแบ่งประเภทเป็ น กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Account), กลุ่มลูกค้า (Account), กลุ่มลูกค้าหลัก (Key Account) และกลุ่มลูกค้าสาคัญ
(VIP) โดยเกณฑ์ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าครอบคลุมถึงการกาหนดเพดานของวงเงินสาหรับลูกค้าที่ได้เงื่อนไขเครดิตเทอม ในแต่ละประเภท นอกจากนี ้
บริษัทกาหนดนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งคานวณเป็ นร้อยละของยอดลูกหนีจ้ ากกลุ่มอายุลูกหนี ้ (Aging) ที่คา้ งชาระเกิน
ระยะเวลาการให้เครดิต โดยกลุ่มอายุลูกหนีท้ ี่คา้ งชาระเกินกว่ า 180 วัน บริษัทจะตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 50 และกลุ่มอายุลูกหนีท้ ี่
ค้างชาระเกินกว่า 365 วัน บริษัทจะตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทยังไม่มีลูกหนีท้ ี่คา้ งชาระถึงเกณฑ์ที่จะต้องตัง้ ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ
สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 , ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 428.31 ล้านบาท, 227.43 ล้านบาท และ 322.79 ล้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.83, ร้อยละ 19.63 และร้อยละ 23.33 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินค้าคงเหลือโดยส่วนใหญ่เป็ น
วัต ถุดิ บ และสิน ค้า ส าเร็จรู ป โดยคิ ด เป็ น อัต ราส่ ว นหมุน เวี ย นสิน ค้า คงเหลือ 6.36 เท่ า , 5.55 เท่ า และ 4.41 เท่ า ตามล าดับ โดยบริษั ท มี
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยจานวน 56.56 วัน , 64.88 วัน และ 81.68 วัน ตามลาดับ

สินค้าคงเหลือ

31 ธ.ค. 61
พันบาท
322,196
285
102,491
3,704
428,676
(367)
428,309

วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสนิ ้ เปลือง
สินค้าคงเหลือรวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

ร้อยละ
75.23
0.07
23.93
0.86
100.09
(0.09)
100.00

31 ธ.ค. 62
พันบาท
80,415
285
144,320
3,623
228,643
(1,211)
227,432

ร้อยละ
35.36
0.13
63.45
1.59
100.53
(0.53)
100.00

31 ธ.ค. 63
พันบาท
111,835
285
206,360
5,520
324,000
(1,211)
322,789

ร้อยละ
34.65
0.09
63.93
1.71
100.38
(0.38)
100.00

ทัง้ นี ้ บริษัทมีการกาหนดนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง มีรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่มอายุสินค้า (Aging)
0 ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
3 ปี ขึน้ ไป
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อัตราการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน / ล้าสมัย
10 %
15 %
40 %
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 516.31 ล้านบาท และ 570.79 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 43.19 และร้อยละ 49.26 ของสินทรัพย์รวม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัท เท่ากับ 678.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
48.94 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี ้

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

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

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

39.39
12.33
23.69
1.77
2.83
20.00
100.00
(25.90)
74.10

274,462
218,598
189,985
13,519
15,983
49,249
761,796
(191,010)
570,786

36.03 274,462
28.70 223,089
24.94 235,846
1.77
17,015
2.10
13,349
6.46 123,767
100.00 887,528
(25.07) (210,433)
74.93 677,095

ร้อยละ
30.92
25.14
26.57
1.92
1.50
13.95
100.00
(23.71)
76.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จานวน 677.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 106.31
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.63 เมื่อเปรียบเที ยบกับ ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่ เพิ่ม ขึน้ จากการการก่อสร้า งโรงงานใหม่ และซือ้ เครื่องจักร
จากการซือ้ ทรัพย์สินเพิ่ม/รับโอนจานวน 125.71 ล้านบาท (โรงงานและเครื่องจักรระหว่างก่อสร้างเป็ น 124.87 ล้านบาท และอื่นๆ เป็ นจานวน
3.60 ล้านบาท และจาหน่ายยานพาหนะ 2.74 ล้านบาท) และเพิ่มขึน้ จากค่าเสื่อมราคาจานวน 19.42 ล้านบาท (จากการตัดค่าเสื่อมราคาตาม
อายุการใช้งานจานวน 21.58 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาสะสมจากการจาหน่ายยานพาหนะ 2.16 ล้านบาท)
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของหนีส้ ิน ซึ่งประกอบด้วยเงิน กู้ยืมและหนีส้ ินทางการค้า
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนและกาไรสะสม

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
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31 ธ.ค. 61
พันบาท
438,127
757,214
1,195,341

31 ธ.ค. 62

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

31 ธ.ค. 63

ร้อยละ
พันบาท
35.03 563,383
64.97 820,219
100.00 1,383,602

ร้อยละ
39.85
60.15
100.00
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หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 438.13 ล้านบาท และ 405.82 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 36.65 และร้อยละ 35.03 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ โดยหนีส้ ินที่สาคัญของบริษัท ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญา
ทรัสต์รีซีทซึ่งเป็ นวงเงินเพื่อใช้สาหรับการซือ้ สินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ น
วงเงินหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
สาหรับปี 2563 หนีส้ ินรวมของบริษัทเท่ากับ 563,383 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 157.56 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึน้ ของ
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท และ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 161.53 ล้านบาท และ 15.59 ล้านบาท ตามลาดับ และมีการลดลง
ของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 62.05 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 757.21 ล้านบาท และ 752.80 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 63.35 และร้อยละ 64.97 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
สาหรับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษัท เท่ ากับ 820.22 ล้า นบาท เพิ่มขึน้ จานวน 67.41 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สาเหตุมาจากกาไรสุทธิของปี 2563 เพิ่มขึน้ 117.71 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2563 จานวน 20.28 ล้านบาท และลดลงจากโครงการซือ้ หุน้ คืนที่บริษัทซือ้ หุน้
คืนแล้วจานวน 30.02 ล้านบาทสาหรับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 เท่ากับ 0.69 เท่า
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในแต่ละปี มีรายละเอียดดังนี ้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจเป็ นหลักเพื่อใช้ในการดาเนินการลงทุนในธุรกิจและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยสามารถแบ่งวงเงินได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท, เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

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

ร้อยละ
87.91
8.45
3.64
100.00

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

ร้อยละ
27.51
71.22
1.27
100.00

31 ธ.ค. 63
พันบาท
260,581
194,408
14,458
469,447

ร้อยละ
55.51
41.41
3.08
100.00

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 287.81 ล้านบาท และ 360.08 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.58 และร้อยละ 30.92 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนีส้ ินภายใต้
สัญญาทรัสต์รีซีท เป็ นวงเงินเพื่อใช้สาหรับการซือ้ สินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมการ
บริษัทเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน ปั จจุบันมีวงเงินจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง รวมจานวน 600 ล้านบาท รองลงมาเป็ นเงินกูย้ ื มระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นวงเงินหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยวงเงินดังกล่าวคา้ ประกัน โดย
การจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ปัจจุบนั มีวงเงินรวมจานวน 305 ล้านบาท
สาหรับ ปี 2563 บริษัท มีเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิน้ เท่ากับ 469.45 ล้านบาท หรือคิด เป็ น สัดส่วนร้อยละ 33.93 ของ
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลงจานวน 62.05 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 24.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการทยอยชาระหนีต้ ามกาหนด ในส่วนของหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท เพิ่มขึน้ จานวน
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161.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 163.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และหนีส้ ินตามสัญ ญาเช่าการเงิน เพิ่มขึน้ จานวน 9.88 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 216.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีก้ ารค้าจากการซือ้ อุปกรณ์และวัสดุสนิ ้ เปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนเจ้าหนี ้
อื่นของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

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

ร้อยละ
97.08
2.92
100.00

31 ธ.ค. 62
พันบาท
36,093
2,242
38,335

ร้อยละ
94.15
5.85
100.00

31 ธ.ค. 63
พันบาท
51,136
2,787
53,923

ร้อยละ
94.83
5.17
100.00

เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัทเท่ากับ 51,136 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 15.04
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 41.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้าต่างประเทศ
เจ้าหนีอ้ ื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.50 ของหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 752.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 64.97 ของหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วจานวน 260 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 78.63 ล้านบาท แบ่งเป็ น
กาไรสะสมสารองตามกฎหมายจานวน 26.00 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 52.63 ล้านบาท
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 820.22 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 59.28 ของหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วจานวน 260 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 176.06 ล้านบาท แบ่งเป็ น
กาไรสะสมสารองตามกฎหมายจานวน 26.00 ล้านบาท กาไรสะสมสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 30.02 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
จานวน 120.04 ล้านบาท และหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน (30.02) ล้านบาท
ส่วนเกินทุน
บริษัทมีส่วนเกิน ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จานวน 1.06 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทได้เข้าทาการซือ้
สินทรัพย์และรับโอนหนีส้ ินของบริษัท ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชั่น จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทโดยมี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน ทัง้ นี ้ ส่วนเกินทุนดังกล่าวมีมลู ค่าติดลบ เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันเป็ นจานวนเงินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ได้รบั มา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจ่ายเป็ นเงิน
สดเท่ากับ 3.52 ล้านบาท ขณะที่มลู ค่าตามบัญชีของทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ได้รบั มาเท่ากับ 2.46 ล้านบาท
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กาไรสะสม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกาไรสะสมเท่ากับ 78.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.79 ของหนีส้ ินและส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีกาไรสะสมสารองตามกฎหมายเท่ากับ 26.00 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 52.63 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 จานวน 41.60
ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 520 ล้านหุน้ โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 12 มีนาคม
2562
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกาไรสะสมเท่ากับ 176.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.73 ของหนีส้ ินและ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีกาไรสะสมสารองตามกฎหมายเท่ากับ 26.00 ล้านบาท, กาไรสะสมสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 30.02 ล้านบาท
และกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจานวน 120.04 ล้านบาท ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2562 จานวน 20.28 ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 520 ล้านหุน้ โดยเงินปั นผลดังกล่าว
จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลัง
จากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี) โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหม าะสม และปั จจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
หุ้นทุนซือ้ คืน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินที่ใช้
ในการซือ้ หุน้ คืนไม่เกิน 30 ล้านบาท จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนสูงสุดไม่ เกิน 52 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
โดยกาหนดเวลาที่จะซือ้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทสิน้ สุดโครงการซือ้ หุน้ คืนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัทได้ซอื ้ หุน้ คืนรวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 22.81 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.39 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 30.02
ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จดั สรรกาไรสะสมไว้เป็ นสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนในจานวนเดียวกัน
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.54 เท่า โดยอัตราส่วนลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจาก
บริษัทมีหนีส้ ินรวมลดลงจากปี 2562 จากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ส าหรับ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 หนี ้สิน ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น เท่ า กับ 0.69 เท่ า โดยอัต ราส่ ว นเพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2562 เล็ กน้อ ย
เนื่องจากบริษัทมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี 2562 จากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
สาหรับอัต ราส่วนการจ่ายเงินปั น ผลของบริษัท ในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 เท่ ากับ 97.73 เท่ า, 57.52 เท่ า และ 68.01 เท่ า
ตามลาดับ

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ
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ปี 2561
0.58
7.97
0.18
97.73

ปี 2562
0.54
12.61
1.25
57.52

ปี 2563
0.69
-2.04
0.03
68.01
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กระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2563 เท่ากับ 10.39 ล้านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรม
ดาเนินงาน เนื่องจาก บริษัทมีกาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้และหลังรายการปรับปรุงจานวน 159.15 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาใน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นจานวน 13.13 ล้านบาท และ
กระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เกิดจาก สินค้าคงเหลือจานวน 95.49 ล้านบาท และลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น จานวน 71.44 ล้านบาท
ในส่วนของกระแสเงิน สดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 เท่ ากับ 124.37 ล้า นบาท โดยกระแสเงิน สดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ และติดตัง้ เครื่องจักรและอุปกรณ์จานวน 126.04 ล้านบาท
สาหรับกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 เท่ากับ 53.70 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทได้รบั เงินกูย้ ืมจากหนีส้ ิน
ภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท จานวน 169.75 ล้านบาท และชาระหนีค้ ืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 62.05 ล้านบาท และจ่าย
ซือ้ หุน้ ทุนซือ้ คืน จานวน 30.02 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 จานวน 20.28
ล้านบาท
จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิรวมลดลงเท่ากับ 60.28 ล้านบาท

สรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมกระแสเงินสดสุทธิ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท
79,708
(294,580)
(61,365)
(276,237)

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

พันบาท
10,387
(124,373)
53,702
(60,284)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส าหรับ อัต ราส่ ว นสภาพคล่ องและอัต ราส่ว นสภาพคล่องของบริษั ท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เท่ า กับ 1.68 เท่ า ลดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็ นจานวน 61.08 ล้านบาท และ
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 44.30 วัน ขณะที่บริษัทมี
ระยะเวลาการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 2.08 วัน โดยหากนาหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทมารวมคานวณอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนีพ้ บว่า
บริษัทจะมีระยะเวลาการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 101.88 วัน ส่งผลทาให้บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
24.09 วัน
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
ระยะเวลาชาระหนีร้ วมหนีส้ ิน T/R
วงจรเงินสดรวมหนีส้ ิน T/R (Cash Cycle)

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

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

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

ปี 2563
1.68
0.88
0.03
44.30
81.68
2.08
123.89
101.88
24.09

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันด้านหนีส้ ินดังนี ้
• ภาระผูก พัน ตามสัญ ญาเงินกู้ยืม ระยะยาว ส่ว นที่ ค รบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จ านวน 52.48 ล้า นบาท และส่ ว นที่ ค รบ
กาหนดชาระเกิน กว่าหนึ่งปี จานวน 141.93 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทั้งจานวนภายในปี 2567 ทั้งนี ้ เงิน กู้ยืม
ระยะยาว คา้ ประกันโดยการจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และที่ดินของกรรมการบริษัท
• ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 3.56 ล้านบาท และส่วนที่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่งปี จานวน 10.90 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทัง้ จานวนภายในปี 2573
• ภาระผูกพันตามสัญญาทรัสต์รีซีท จานวน 260.58 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนหมุนเวียนภายใน 180 วัน
• ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน จานวน 3.11 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุจานวน 2.59 ล้านบาท
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น จานวน 0.51 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระนอกงบดุล ดังนี ้
• บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน-กรณีกลุ่มบริษัทเป็ นผูเ้ ช่า ตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดิ นที่ใช้ใน
การประกอบกิจการจากกรรมการบริษัท โดยมียอดรวมของจานวนเงินค่าเช่าขัน้ ต่าภายใต้สัญญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้
จานวนรวม 0.60 ล้านบาท
• ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมต
ั ิให้จ่ายเงินปันผลสาหรับกาไร
สะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาหรับหุน้ สามัญจานวน 497,193,400 หุน้ เป็ นจานวน 80.05 ล้านบาท โดยการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิในครัง้ ถัดไปในเดือนมีนาคม 2564
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5. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอืน
่
5.1 ข้อมูลทั่วไป

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

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ZIGA
999/9, 10, 11 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ. สมุทรปราการ 10290
ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
0107559000265
(662) 816 – 9315 – 6
(662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444
http://www.ziga.co.th
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
• คุณธนิดา เกรียงพานิช
โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ tanida@ziga.co.th
• คุณธนิดา เกรียงพานิช
โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ ir@ziga.co.th

ชื่อ และสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
โทรศัพท์
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บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
(662) 009 - 9999
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ผู้สอบบัญชี
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72,100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(662) 645-0101
(662) 645-0110
http://www.ans.co.th

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี –

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจานวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
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ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ได้กาหนดขึน้ นัน้ จะช่วยให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความ
ถูกต้องและโปร่งใส รวมทัง้ เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทัง้ องค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสานึกในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัท ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริม
กิจการของบริษัทให้มี การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัท
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบ่งได้เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วน
แบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื ้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนิน การในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ รายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสามารถนาเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัทจะจัดทารายงานประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริษั ท ได้แ ปรสภาพเป็ น บริษั ท มหาชน และได้จ ดทะเบี ย นเป็ น บริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพ ย์แ ล้ว
บริษัทจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าให้แก่ผถู้ ือหุน้
ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับข้อมูล
ข่า วสารผ่ า นสื่ ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลักทรัพ ย์ เว็ บ ไซต์บ ริษั ท และการลงข่า วสารในห นังสื อพิ ม พ์ต าม พ.ร.บ.บริษั ท มหาชนจากัด

แบบ 56-1 One Report 2563

70

ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น เพื่อร่วมชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้อมู ล
ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนัง สือมอบ
ฉันทะรูป แบบที่ผูถ้ ื อหุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ต ามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ระบุเอกสารหลักฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิท ธิผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษัทจะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ทมี่ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริษัท ซึ่งส่งผลต่อ
ความสาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสาคัญ ต่อสิทธิผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่ แข่ง คู่คา้
เจ้าหนี ้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียพึงได้รบั อย่างทั่วถึง
การจัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษั ท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน

ลูกค้า
คู่แข่ง
คู่ค้า
เจ้าหนี้
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: บริษัทมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรูแ้ ละทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
: บริษัทได้ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสาคัญ
ต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งานอย่ า งทั่ว ถึ ง และสม่ า เสมอ โดยจัด ให้มี ก ารอบรมพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สาหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
: บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
: บริษัท มีความมุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติ ตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติ ตามสัญ ญาต่ อคู่ค ้าอย่างจริงใ จ
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นทุจริตในการค้ากับคู่คา้
: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การ
ใช้เงิน การชาระคื น การดูแลคุณ ภาพหลักทรัพ ย์ค า้ ประกัน และเรื่องอื่น ใดที่ ไ ด้ท าข้อตกลงไว้กับ เจ้าหนี ้
เพื่อบรรลุประโยชน์รว่ มกัน
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สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

: บริษัทจะไม่ทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังต้อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ใน
หมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี ้
เลขานุการบริษัท / กรรมการผูจ้ ดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท) แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444
www.ziga.co.th

tanida@ziga.co.th

สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารได้โดยผ่านอีเมล์เลขานุการบริษัท
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท
คุณธนิดา เกรียงพานิช

tanida@ziga.co.th

ทั้งนีบ้ ริษัท กาหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บ รักษาความลับ ของข้อมูล เกี่ยวกับ การแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัท จะนาเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูล ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนข้อมูล ที่ ส าคัญ ที่ มีผ ลกระทบ ต่ อราคาหลักทรัพย์ข องบริษัท ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องกับบริษัททัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี ้ และบริษัทได้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แล้ว บริษัทจะทาการเผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี ้
- แบบ 56-1 One Report
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทาแบบ 56-1 One Report ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา อาทิ
โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผูถ้ ือหุน้
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้
ดูแลให้มีการเปิ ด เผยข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับ บริษัทไว้บ นเว็บไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิ ด เผยไว้ใน
แบบ 56-1 One Report อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญ ชีที่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสาคัญ ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ดังกล่าวได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ
จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและกาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทัง้ คณะ ปั จจุบนั บริษัทมี
กรรมการทัง้ สิน้ จานวน 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่าง
คล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษั ท มี กรรมการตรวจสอบทั้งสิ ้ น 3 ท่ า น เพื่ อปฏิ บัติ ห น้า ที่ เฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญ ชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ทั้งสิ ้น 3 ท่ า น เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ เฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณา และรับ ทราบ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง นวัต กรรม และก ากับ ดู แ ล มี อ านาจหน้า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎบัต รของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีน โยบายให้ป ระธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร และ/หรือกรรมการผู้จัด การต้องไม่เป็ น บุค คล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี ้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ขณะที่ผูบ้ ริหารทาหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่ างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด และเพื่อเป็ นการป้องกันการมีอานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอานาจการดาเนินงานของ
บริษัท (Authority Table)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษั ท กาหนดให้ก รรมการบริษั ท ปฏิ บัติ ต ามข้อ พึ งปฏิ บัติ ที่ ดี ส าหรับ กรรมการบริษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดู แล
ให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อที่กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทรวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายงาน และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่ างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท แบบ 56-1 One Report
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ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจ
ดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มี ระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ ริหารสายงานที่รบั ผิดชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้โดยฝ่ ายบริหาร และจัดการเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงทั้งที่ มาจากภายในที่ พบในการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ น สาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการติด ตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ ยงนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทั้ง ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร และจัด เก็บ รายงานการประชุมที่ ผ่า นการรับ รองจากคณะกรรมการบริษั ท พร้อมให้ค ณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและ
ผูบ้ ริหารที่มีคุณ ภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่ าตอบแทนที่มากเกิน ควร และอยู่ในระดับที่ สามารถเทียบเคี ยงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน ปั จจัย ที่ จะน ามาพิ จารณา ประกอบด้ว ย ประสบการณ์ ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและคว ามรับ ผิด ชอบ ทั้งนี ้ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร จะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้ บริหาร
แต่ละท่าน ประกอบกับผลดาเนินการของบริษัท
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณคือหลักความประพฤติปฏิบตั ิอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพที่บริษัท
คาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัท
อภิธานศัพท์
บริษัท
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

:
:

ผูบ้ ริหาร

:

หลักทรัพย์

:

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

:

คู่แข่ง

:

คู่คา้
ข้อมูลภายใน

:
:

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการผูบ้ ริหารพนักงานผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งอาจเป็ นรายการที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงทาง ทางอ้อมและอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรก
นับตัง้ แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่ารายที่4ทุกรายรวมถึงตาแหน่งในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่า
หุน้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบนั และ
ที่อาจมีขนึ ้ ในอนาคต
บุคคลที่อาจทาให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ ได้แก่
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผูท้ ี่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม (1)
3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นผูก้ ระทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)
4. กรรมการของนิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
6. นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรือ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททาธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงิน
แก่บคุ คลดังกล่าวบุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย
7.1 กรรมการของบริษัท
7.2 ผูบ้ ริหารของบริษัท
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
บุคคล หรือบริษทั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คล้ายคลึง หรือ
เหมือนกัน
ซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษัท
ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดเผยรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ziga.co.th ภายใต้หวั ข้อบรรษัทภิบาล
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวัน ที่ 29 มกราคม 2564 มีการรายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายที่
สาคัญของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
บริษัทกาหนดให้พนักงานรับความรูด้ า้ นจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษั ท ได้รับ ผลการประเมิ น การก ากับ ดูแ ลกิ จ การบริษั ท จดทะเบี ยนไทย (CGR) ในระดับ “ดี ม าก” (4 ดาว) (very good CG
scoring) จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2563 และได้รบั การประเมินจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย 96 คะแนน ในปี 2563 จากเดิม 79 คะแนน ในปี 2562
3. นโยบายการกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ข อมูลภายในบริษัทฯเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือการเผยแพร่ความลับ บริษัท ต่อคู่แข่ง
ทางการค้า
บริษัท ได้เพิ่มการทาสัญ ญารักษาความลับ และการใช้ข ้อมูล ในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้า งราคาและ
กลยุทธ์การตลาด กับ พนักงานบริษัท ผูเ้ กี่ยวข้องกับ การตลาดและการขายเพื่อเป็ น ไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งห้า มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริห าร
พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นาความลับ และ หรือข้อมูลภายใน บริษัทไปเปิ ดเผยหรือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม
4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
บริษัทได้ส่งบุคคลากร เข้าร่วมสัมมนากฏหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (PDDA) ซึ่งจะประกาศใช้ในปี
2564 กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทลั ซึ่งส่งผลให้มีการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มมากขึน้ จึงทาให้ภาครัฐต้องมีการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของประชากรในประเทศ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล (Data Security) ครอบคลุมข้อมูลส่ว นบุค คลประเภทต่ างๆ ตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปจนถึงอีเมล์ หมายเลขบัต ร
ประจาตัวประชาชน และอื่นๆ นอกจากนี ้ กฎหมายยังคุม้ ครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์
ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และ
ข้อมูลชีวภาพ
5. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• บริษัทได้ป รับปรุ งและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ I-retail ซึ่งเป็ นการก่อสร้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้การก่อสร้างหน้า
งานใช้ระยะเวลาสัน้ ไม่สร้างมลภาวะ เช่น ฝุ่น เสียง ขยะ และได้พฒ
ั นาจนจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รทรัพย์สินทางปัญญา
• บริษัทได้จัดโครงการ ziga market ซึ่งเป็ นการร่วมกับชุมชนในการขายสินค้าราคาโรงงานให้กับชุมชนที่โรงงานซิกา
้ โดยได้รบั
ความสนใจจากชุมชนย่านพระสมุทรเจดีย ์ โรงงานรอบข้างได้รายได้ และชุมชนได้สินค้าราคาถูก
• บริษัทได้จด
ั โครงการ zero waste และได้นาวัสดุที่ตอ้ งทิง้ มา recycle ทาเป็ นสินค้าจาหน่ายใน ziga market ประเภท เก้าอี ้

แบบ 56-1 One Report 2563

77

•

บริษัทได้ส่งผูบ้ ริหาร เข้าร่วมโครงการ “coach for social impact gym” 3 ท่าน ด้วยบริบทการทางานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ในธุรกิจ social enterprise เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ช่วยดูแล สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เติบโตและเป็ นกลไกที่ผลักดันสังคมเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยผูบ้ ริหารบริษัทได้ร่วมดูแล ได้แก่ บริษัท ดัน ดู ดี ซึ่งเป็ นธุรกิจ เกี่ยวข้อง กับการดูแล เรื่อง CSR แทนบริษัทอาทิ
นาเสนอสินค้าชุมชนเพื่อจาหน่ายบนสายการบิน และ บริษัท เมืองเพชร ซึ่ งเป็ นธุรกิจเพื่อสังคม ในการพัฒนาชุมชนเมืองเก่า
จังหวัดเพชรบุรี

6. นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563
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7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน
่ ๆ
ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน
่ ๆ
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม และ
กำกับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดการ Demand

ฝ่ายจัดการ Supply

ฝ่ายการบริหารและ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหา

ฝ่ายพัฒนาและ

และจัดซื้อต่างประเทศ

ควบคุมระบบธุรกิจ

คณะทำงำนต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง
•
•
•

ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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•
•
•

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านผูบ้ ริโภคและลูกค้า
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7.2 ข้อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ ประกาศบังคับใช้วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทุกประการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
7. นางมณฑา ทัสฐาน

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

โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็ นเลขานุการบริษัท
7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายศุภกิจ งามจิต รเจริญ หรือ นางสาววราลักษณ์ งามจิต รเจริญ หรือ นายธี รนาท งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญของบริษัท
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
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7.3 ข้อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม
และกำกับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็ นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล

ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2563 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง นวัต กรรม และกากับ ดูแ ล ประกอบด้ว ยกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
นวัตกรรม และกากับดูแล จานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 5 ท่าน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
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ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วย

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

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

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

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม และ
กำกับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

คุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ฝ่ายจัดการ Demand
ฝ่ายจัดการ Supply

คุณมณฑา ทัสฐาน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณฐิติพร เขียวยวง

คุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ
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7.5 ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงาน

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ทั้งสิน้ จานวน 111 คน และจานวน 108 คน ตามลาดับ บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิน้ ตามแบบยื่นรายการภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จานวน 29.90 ล้านบาท และจานวน
31.85 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ าย
ดังนี ้

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

จำนวนพนักงำน
(คน)
ปี 2562
ปี 2563
6
5
8
9
57
60
1
1
32
29
7
4
111
108

จำนวนค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท)
ปี 2562
ปี 2563
2.49
2.99
1.45
1.05
13.67
13.72
0.45
0.44
8.59
10.36
3.25
3.30
29.90
31.85

ค่ำตอบแทนอื่น
1) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
จานวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)
46

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/พนักงานทัง้ หมด (%)
60.52

2) โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 2.55 ล้าน
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 3.11 ล้านบาท โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของปี 2562 จานวน 0.36 ล้านบาท และของปี 2563 จานวน
0.80 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารดังนี ้
จำนวนรำย
(คน)

ค่ำตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตาแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็ นต้น
รวม

2562
7
7
7

2563
6
6
6

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท)
2562
2563
8.09
7.91
4.13
4.30
12.22
12.21

ค่ำตอบแทนอื่น
1) กองทุนประกันสังคม
บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผบู้ ริหารจานวน 6 ราย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 35,100 บาท
2) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5% (ตามอายุงาน) ของเงินเดือน
โดย ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหารจานวน 6 ราย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 133,224 บาท
3) โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
บริษัทได้จัดให้มีโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงิน
เกษี ยณอายุที่จะได้รบั ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้ อยู่กับระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของ
พนักงานก่อนที่จะเกษี ยณอายุ โดยบริษัทประมาณผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุสาหรับผูบ้ ริหารทุกรายในปี 2562 และในปี 2563 เท่ากับ 0.43
ล้านบาท และ 0.33 ล้านบาท ตามลาดับ

7.6 ข้อมูลสำคัญอืน่ ๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาวฐิติพร เขียวยวง ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดุแลการทาบัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ แต่ งตั้ง ให้ นางสาวธนิ ด า เกรียงพานิ ช ด ารงต าแหน่ งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ วัน ที่ 9 ตุล าคม 2558
โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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ผู้ตรวจสอบภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ให้ บริษัท เวลท์ตี ้ แอคเคาท์ติ ง้
จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ประจาปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
นักลงทุนสัมพันธ์

คุณธนิดา เกรียงพานิช

โทรศัพท์ : 02-816-9315 ต่อ 212

อีเมล์ : ir@ziga.co.th

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวม 1,200,000 บาท
2. ค่ำบริกำรอื่น
- ไม่มี -
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8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2563 ได้กำหนดให้มีกำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร เพื่อทำกำรประเมินกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ
ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตั ิงำนปั ญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ โดยกำรประเมิน ตนเองของ
กรรมกำรทั้งคณะ และประเมิน ตนเองรำยบุค คล โดยแบ่ งเกณฑ์ระดับ คะแนนเป็ น 5 ระดับ และสรุ ป ผลกำรประเมิน ในภำพรวมเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท และเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี เพื่อให้กำรประเมินผลดังกล่ำวมีหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อคำถำมและ
เกณฑ์กำรประเมินให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้รบั ทรำบผลกำรประเมินดังกล่ำว และ
นำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผล มำกำหนดแนวทำงที่จะปรับปรุงให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็ นรูปธรรม
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ประเด็นคำถำม ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
4. เรื่องอื่นๆ
กรรมกำรที่ทำกำรประเมิน คือ กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวำคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 7 ท่ำน
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำร (ทัง้ คณะ) มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 94.52%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)
ประเด็นคำถำม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
สรุปผลกำรประเมินกรรมกำรรำยบุคคล (ตนเอง) มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 95.96%
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ค วำมสำคัญ กับ กำรเข้ำ ร่วมอบรมสัม มนำหลักสูต รที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อพัฒ นำควำมรู ค้ วำมสำมำรถของ
กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ เป็ นกำรต่อยอดควำมคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
การอบรมของกรรมการ
บริษัท มีกรรมกำรที่มีค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และแสวงหำควำมรู ใ้ นหน้ำที่ กรรมกำรและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับ สนุน ให้
กรรมกำรทุกคนได้ศึกษำและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรทำหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำ ร่วม
อบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นำมำประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริษัท
นอกจำกนัน้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท ยังได้เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กิจกรรมสัมมนำควำมรูใ้ นด้ำนต่ำงๆ
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน ตลอดจนเป็ นวิทยำกรรับเชิ ญในกิจกรรมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำม
คิดเห็นกับหน่วยงำนต่ำงๆ อีกด้วย
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำก
คุณ สมบัติและลัก ษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญ ญั ติบ ริษัท มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง นอกจำกนี ค้ ณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำคัด เลือกกรรมกำรอิส ระจำกผู้ท รงคุณ วุฒิ มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
ของบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมกำรทัง้ หมด และต้องมีจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำหรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้น
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะรับกำร
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ ริหำร ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้งและไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดกำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทั้งนี ้ ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้บ ริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือ หุน้ รำยใหญ่
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะพ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่ งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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ในปี 2563 บริ ษั ท มี ก ำรจัด ประชุม คณะกรรมกำรบริษั ท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง นวัต กรรม
และกำกับดูแล โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงั นี ้
จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งทีม่ ีการประชุม
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
นำยพลรชฏ เปี ยถนอม
นำงเอมอร โชติยะปุตตะ
นำยศุภกิจ งำมจิตรเจริญ
นำยธีรนำท งำมจิตรเจริญ
นำงสำววรำลักษณ์ งำมจิตรเจริญ
นำงมณฑำ ทัสฐำน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5

4/4
4/4
3/4
-

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม
และกากับดูแล
2/2
2/2
2/2
-

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมำยเหตุ :
- นำงเอมอร โชติยะปุตตะ ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 1 ครัง้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ครัง้ เนื่องจำกติดภำรกิจ จึง
ทำให้ไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมประชุมได้
- บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น โดย
กำรประชุมแต่ละครัง้ ได้มีกำรกำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำประชุมรวมทัง้ ได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทพร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุม
ล่วงหน้ำทุกปี โดยจะแจ้งกำหนดกำรประชุมของปี หน้ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไตรมำสที่ 3 ของทุกๆปี
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ ประชุมกรรมกำร รำยละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวัตกรรม
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สำหรับงวดปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรดังนี ้
(หน่วย : บำท)

ชื่อ – สกุล

1. นำยไสว
2. นำยพลรชฏ
3. นำงเอมอร
4. นำยศุภกิจ
5. นำยธีรนำท
6. นำงสำววรำลักษณ์
7. นำงมณฑำ

ฉัตรชัยรุง่ เรือง
เปี ยถนอม
โชติยะปุตตะ
งำมจิตรเจริญ
งำมจิตรเจริญ
งำมจิตรเจริญ
ทัสฐำน

คณะ
กรรมการ

ปี 2562
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

62,000
39,000
52,000
-

50,000
33,000
44,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยงและ
นวัตกรรม
20,000
-

คณะ
กรรมการ

ปี 2563
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

77,500
65,000
52,000
-

50,000
44,000
33,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยงและ
นวัตกรรม
20,000
-

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจกำรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
หรือกิจกำรสนับสนุนกิจกำรของบริษัทอันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบกำรหรือผลกำไรเพิ่มมำกขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ (Synergy)
ให้กับบริษัทโดยสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกขึน้ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัท
ทัง้ นีใ้ นกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรที่มีคุณสมบั ติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับ
กำรดำเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกำหนดนโยบำยที่สำคัญและควบคุมกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กรรมกำรซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษั ท ร่ว ม ให้บ ริห ำรจัด กำร หรือด ำเนิ น งำน ต่ ำ งๆ ตำมนโยบำยที่ บ ริษั ท ก ำหนด รวมถึ งจะต้องใช้ดุล ยพิ นิ จตำมมติ ข องที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
และเพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท
การติดตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทและจรรยำบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม
ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคลอบคลุมเรื่อง 1) กำรดูแลพนักงำน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ 2) กำรดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยภำยในองค์กร 3) กำรต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม 4) กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำบริษัทได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็นได้อย่ำงครบถ้วนแล้ว และบริษัทยังได้
ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี อีก 4 ประเด็น ดังนี ้
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1. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดู แล
ให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อที่กำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสรุปนโยบำยสำคัญ ดังนี ้
1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว นำควำมลับ
และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บ ริห ำร พนักงำน และลูกจ้ำง รวมถึงคู่ส มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูล
ภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อทำกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรือชักชวนให้บุ คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำร
โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ข องบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่ อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท ำ
ดังกล่ำวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือให้ผอู้ ื่นกระทำดังกล่ำวโดยตนได้รั บผลประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นจะ
ถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินยั ของบริษัท
3. บริษัท ได้ดำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง เข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และ
บทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งกำรรำยงำนกำรได้ม ำหรือ จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง คู่ ส มรส และ บุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ ำวะต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4. บริษัท ได้ด ำเนิ นกำรให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม) ภำยใน 3 วัน ท ำกำรนับ แต่วัน ที่ เกิด รำยกำรเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนี ใ้ ห้แ ก่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ แนวทำงดังกล่ำวได้ผำ่ นกำรให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 2563
บริษัทได้มีกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่น ดังนี ้
1. บริษัทได้สื่อสำรไปทัง้ ระดับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท โดยกำหนดให้กำรดำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่
ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หรือถ้ำเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรกำรดำเนินงำน เนื่องจำควำมประมำท รูเ้ ท่ำไม่ถึงกำรณ์ ก็ให้รบั โทษ
จำกภำครัฐ โดยไม่มีกำรวิ่งเต้นให้พน้ ผิด
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2. บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย หรือพบเห็นกำรกระทำทุจริตคอร์รปั ชั่น และมีมำตรกำร
คุม้ ครองให้แก่ผรู้ ำยงำน
ทั้งนี ้ บริษัท ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดของนโยบำยและกำรดำเนิน กำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กำรทุจริตคอร์รปั ชั่น ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท www.ziga.co.th ภำยใต้หวั ข้อบรรษัทภิบำล
4. การแจ้งเบาะแส
บริษัทได้เปิ ดช่องทำงให้มีผูม้ ีส่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแสและร้องเรียนผ่ำนช่องทำงที่บริษัทจัดไว้ผ่ำน E-mail และโทรศัพท์
โดยมี ค ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมี ค วำมเป็ น อิส ระจำกฝ่ ำยจัด กำรเป็ น ผู้พิ จำรณำและมี เลขำนุก ำรบริษั ท ท ำหน้ำ ที่ ก ลั่น กรองเบำะแส
ข้อร้องเรียนดังกล่ำว
ในปี ที่ผำ่ นมำ ไม่มีขอ้ ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
8.2 รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทผ
ี่ า่ นมา

ชื่อ – สกุล
1. นำยไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นำยพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นำงเอมอร โชติยะปุตตะ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งทีม่ ีการประชุม
4/4
4/4
3/4

ในปี ที่ ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ฏิบัติ ห น้ำ ที่ ต ำมขอบเขต หน้ำ ที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบตำมที่ ได้รับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้ สิน้
4 ครัง้ ได้มีกำรหำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นกับฝ่ ำยจัด กำรและผูต้ รวจสอบภำยใน และประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญ ชีโดยไม่มีฝ่ำยจัด กำร
จำนวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษำหำรืออย่ำงอิสระในสำระสำคัญของกำรจัดทำงบกำรเงินและแผนกำรสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยใช้ควำมรูค้ วำมสำมำรถที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ เป็ นอิสระ และสอดคล้อง
ตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรบัญ ชีที่รบั รองทั่วไป และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล มีกำรปฏิ บตั ิงำนที่สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งมีกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงครบถ้วน

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ชื่อ – สกุล
1. นำยพลรชฏ เปี ยถนอม
2. นำยศุภกิจ งำมจิตรเจริญ
3. นำยธีรนำท งำมจิตรเจริญ
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ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยง นวัต กรรม และ
กำกับดูแล
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล

จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จานวนครั้งทีม่ ีการประชุม
2/2
2/2
2/2
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ในปี ที่ ผ่ ำนมำคณะกรรมกำรกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยง นวัต กรรม และกำกับ ดูแ ลได้ป ฏิ บัติ ห น้ำที่ ต ำมขอบเขต หน้ำ ที่ และ
ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล ปฏิบตั ิหน้ำที่
ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อำจมีต่อองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร ติดตำมดำเนินกำร
บริหำร ควำมเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล รวมทัง้ วิเครำะห์ ประเมินผล จัดกำรติดตำมและรำยงำนอย่ำงเป็ นระบบ
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดทาโดยผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผูส้ อบ
บั ญ ชี ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลระบบควบคุ ม ภายในทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จากการตรวจสอบงบการเงิ น ส าหรับ ปี สิ ้น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563
จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม ภายในจากผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผูบ้ ริหาร
ได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จ ะดาเนินการให้ระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานของบริษั ท บรรลุวัต ถุป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้แ ละสอดคล้องกับ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย ระดับอานาจการบริหารและระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน
ระบบปฏิบัติ งานของกิจกรรมต่ างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามา รถควบคุมดูแลเรื่องการท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แ ก่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อ งกับ บุคคล
ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกล่าวนาไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอานาจ สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ น บุค คลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซิก้า อิน โนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ ป ระชุมได้มีมติแ ต่งตั้ง บริษัท เวลท์ตี ้
แอคเคาท์ติง้ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นายปิ ติ ชัชวาลโชคชัย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เวลท์ตี ้ แอคเคาท์ติง้ จากัด แล้วเห็นว่ามีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
ภายในมาเป็ นระยะเวลา 21 ปี โดยผู้ป ฏิบัติ งานหลักได้เคยผ่ า นหลักสูต รประกาศนี ยบัต รผู้ต รวจสอบภายในของประเทศไทย ( CPA)
ของสมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย (สตท.) อีกทั้ งยังไม่มีค วามเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ข้อแนะนาให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็ นกลาง
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ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกย้ายผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ต รวจสอบภายในที่ ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
9.2 รายการระหว่างกัน

บริษั ท ซิก้า อิน โนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มี การท ารายการกับ บุค คลที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง กับ บริษั ท ซึ่งสามารถสรุ ป ความสัม พัน ธ์ และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี ้
1. ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ความสัมพันธ์
•

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

บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด

•

(“ZP”)

เป็ นบริษัทที่ถือหุน้ โดย
- นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ZP โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 45% ของทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท
- นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ZP โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50% ของทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท
- นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ZP โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 5% ของทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท

•

ZP ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้บริการ ที่ดนิ อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่น สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค

•

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

(“KLS”)
•

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

•
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคล และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี ้
2.1 รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
2562

ค่าเช่าที่ดิน
- คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

600,000

2562
- บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด

-

ม.ค. - ก.ค. 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษั ท เช่า ที่ ดิ น จากนายศุภกิจ งามจิต รเจริญ แปลงที่ ตั้งโรงงาน
350,000 เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิ ต สิน ค้า ของบริษั ท โดยในปี 2561 และ
2562 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ตามการประเมินราคาค่า
เช่าจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50
บาทต่อตารางวา ตามรายงานฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็ น
ค่าเช่าประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จึงได้มีการกาหนดอัตราคาเช่า
ให้สอดคล้องกับราคาประเมิน

ส.ค. - ธ.ค. 2563
250,000

ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการลงนามเปลี่ยนผูเ้ ช่าจาก
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด โดยสัญญา
ดั ง กล่ า วมี อ ายุ สั ญ ญ าตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 31
ธันวาคม 2564
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
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2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด (“KLS”)
ลักษณะรายการ
- ค่าจ้างทาพลาสติกครอบ
ปลายท่อ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
2562
1,921,878

- เจ้าหนีก้ ารค้า
ยอดยกมา

344,792

2563

บริ ษั ท ได้จ้า ง KLS ให้ ท าพลาสติ ก ครอบปลายท่ อ
3,137,710 สาหรับป้องกันเกลียวปลายท่อเสียหาย สาหรับราคาในการ
จ้างทาพลาสติกครอบปลายท่อมีการเปรียบเทียบราคาและ
เงื่อนไขการค้ากับผู้ผลิตแม่พิมพ์รายอื่น ตามกระบวนการ
110,865 จัดซือ้ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3,357,350

เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

2,056,409

ชาระคืนระหว่างงวด

(2,290,337)

(3,263,661)

110,864

204,554

ยอดปลายงวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3. สรุปภาระคา้ ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จานวน 2 แห่ง รวมวงเงินทัง้ สิน้ มีจานวน 905 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ประเภทวงเงิน
1. วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกรุงไทย
2. วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย
3. วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย
รวม

จานวน (ล้านบาท)
240
360
305
905

หลักประกันวงเงิน
มี
มี
มี

วงเงินของธนาคารกรุงไทยคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 81777 และคา้ ประกันโดยกรรมการของบริษัท
ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ, นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนายธีรนาท งามจิตรเจริญ ในฐานะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ โดยเป็ น
วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท จานวนรวม 240 ล้านบาท
สาหรับวงเงินของธนาคารกสิกรไทยคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449, 33450,
59509, 59513, 59805, 59806, 62276, 62279, 62280 และ62283 และคา้ ประกันโดยทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัท คือ
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ โฉนดเลขที่ 20005 เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันวงเงินกู้ แบ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวนรวม 360 ล้านบาท และ
วงเงินกูจ้ านวนรวม 305 ล้านบาท
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4. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งการทารายการออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ทาพลาสติกครอบปลายท่อเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,921,878 บาท และ
3,137,710 บาท ตามลาดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซือ้ ได้มีการ
เปรียบเทียบราคาตามที่กาหนดไว้ในการจัดซือ้ ตามปกติของบริษัท
• รายการเช่าทรัพย์สิน
บริษัทมีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีการพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซือ้ ที่ดินกับการเช่า ที่ดินจากกรรมการ โดยบริษัทตัดสินใจทาสัญญาเช่าเนื่องจากมีตน้ ทุนที่ถูกกว่า
การลงทุน ซือ้ ที่ดินทาให้บริษัทไม่จาเป็ นต้องหาแหล่งเงิน ทุนเพื่อใช้ซือ้ ที่ดินจากกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนุมตั ิ
การเข้า ทารายการระหว่า งกัน เนื่อ งจากรายการเช่า ดังกล่า วเป็ น รายการที ่เกิด ขึ น้ ตามความจาเป็ น และผูบ้ ริห ารของบริษัท ได้
พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคานึง ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ น สาคัญ ประกอบกับเป็ น พืน้ ที่ที่มีความได้เปรียบ
ด้านทาเลที่ตงั้ และสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษั ทได้มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน แล้วซึ่งได้ผ่านมติ ที่ ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิ
การทารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า วัตถุดิบ เป็ นต้น โดยการทารายการดังกล่าว
จะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กั บการทารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทั่วไป หรือ
การทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติต ามข้อกาหนดเกี่ยวกับ การเปิ ด เผยข้อมูลก ารท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•

รายการอื่น ๆ นอกเหนื อจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือ
รายการเกี่ยวกับการซือ้ ขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็ นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์แ ละข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกั บ การเปิ ด เผยข้อมูลการท า
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รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กยู้ ืมเงิน
เพื่อให้บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรือดาเนินงานแทนบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยบริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
6. แนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทารายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ
โดยสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2564 โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการ
เปลี่ยนคู่สญ
ั ญาจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด โดยมีผลตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดขึน้
จากความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และ (2) รายการว่าจ้าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ผลิตชิน้ งานพลาสติก ครอบ
ปลายท่อ ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นสาหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
การทารายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
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