
2563
áºº 56-1 One Report
ºÃÔÉÑ· «Ô¡ŒÒ ÍÔ¹â¹àÇªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ )



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

  

 

 

ที่ซิก้า เราเชื่อว่าความยั่งยืนเกิดจากกระบวนการ

ความคิดริ เริ่มหรือสารตั้งต้น  ผลิตภัณฑ์ของบริษั ท  ซิก้า  

อินโนเวชั่ น  คือ เหล็ก  pre-zinc ซึ่ งเป็น เหล็กที่ เป็น มิตรต่อ

สิ่ งแ วด ล้ อม (Green Product) ที่ ล ด ก ระบ วนกา รใช้ เค มี 

( Green Process ) หรือไม่มีการชบุเคมีในกระบวนการ เราจึงใช้

สีเขียวเป็นสญัลกัษณข์องบริษัททัง้นี ้การสรรหาโมเดลธุรกิจเพื่อ

ความยั่งยืน เรายังคงมุ่งมั่นสรรหานวัตกรรมทั้งในตัววัตถุดิบ 

กระบวนการ และ บริการอย่างสรา้งสรรค์  ตลอดจนการคิด 

นอกกรอบ เพ่ือสอดคลอ้งกับบริบทใหม่ของสงัคม โดยบริษัทได้

ก าหนดแผนกลยุทธและกรอบการพฒันาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม

กลยุทธธุรกิจ “ Better Cheaper Faster” เพื่อสรา้งนวัตกรรมที่

เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ตลอดห่วง

โซ่คุณค่า อีกทั้งแผนยุทธศาสตรด์้านความยั่งยืนของบริษัท

ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งดา้น

ธรรมมาภิบาลบริษัท เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสียทุกกลุ่มในการขับเคลื่อนกลยุทธองค์กรให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทมีกรอบการพฒันาเพื่อเป็น

แนวทางในการบรรลุเป้าหมายเพ่ือสรา้งยทุธศาสตรค์วามยั่งยืน

ดงันี ้

 

1. Innovative Thinking คิดริเริ่มอย่างสรา้งสรรค ์มองหาลูกคา้
หรือผู้ใช้งานแก้ปัญหาลูกค้า( customer’s painpoint ) ตั้งแต่
นวตักรรม สินคา้ กระบวนการ เพราะเรามองว่าการแกไ้ขปัญหา
ใหลู้กคา้หรือผูใ้ชง้าน ท าใหพ้วกเขามีชีวิตที่ดีขึน้ คือการส่งมอบ
คุณค่ายั่งยืนให้กับบริษัทและการที่ซิก้าใช้วัสดุทดแทนเหล็ก
ประเภทอ่ืน คือ pre-zinc นอกจากจะช่วยผูใ้ชง้าน ลดเวลาการ
ท างาน ลดตน้ทุนและเพิ่มระดับป้องกันสนิม เหล็กซิกา้ยังเป็น
เหล็กรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นของซิก้าไม่เพียงแต่มอง
ลูกค้าเป็นที่ศูนย์กลาง เรายังพัฒนาอย่างสรา้งสรรค์จนเกิด
นวตักรรมการสรา้งโมดูลาร ์หรือ ระบบ I-RETAIL ซึ่งเป็นระบบ
การก่อสรา้งที่สรา้งในโรงงาน จึงท าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
บริเวณการก่อสรา้งไรม้ลภาวะ ฝุ่ นและเสียง หรือแม้กระทั่ง  
ลดการเกิดขยะ และบริษั ทซิก้า  ก็ ได้รับการยอมรับจด 
อนสุิทธิบตัรจากกรมทรพัยส์ินทางปัญญาเรียบรอ้ยแลว้ นบัเป็น
กา้วที่ส  าคญัในการมุ่งมั่นพฒันานวตักรรมของบริษัท 

2. Innovative Material สรรหานวัตกรรม วัสดุ กระบวนการ 
การบริการที่เป็นทางเลือก ติดตาม แสวงหา นวตักรรมใหม่ที่ลด
ขัน้ตอนการชุบเคมี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และแสวงหา
สิ่งที่จะเป็นวัสดุทางเลือกที่ยกระดับชีวิตให้ดีขึน้ โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขชีวอนามัยของบุคลากร ความ
ปลอดภัย  ในสิ่ งแวดล้อมทั้งโรงงานและชุมชนรอบข้าง 
นวัตกรรม ช่องทางการติดต่อ platform ทางสังคมออนไลน ์ 
ก็เป็นกระบวนการที่ใชเ้ทคโนโลยีในการเขา้ถึงลูกคา้ ฉะนัน้การ
ยกระดบันวตักรรมบริการของบริษัท ตอ้งค านึงถึงการใหข้อ้มลูที่
เป็นประโยชน์ทั้งพนักงาน คู่คา้ การเผยแพร่ขอ้มูลส าหรบันัก
ลงทุน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการจัดสรร
ทรพัยากรที่เหมาะสมในช่วงเวลานัน้ๆ เพ่ือความสมดลุ 

 

 



 

 

 

 

 

3. Innovative Supply Chain การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ติดตาม การบริหารทรพัยากร ตัง้แต่คู่คา้ จนถึง การส่งเสริมการ
น าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อพฒันาสินคา้ และกระบวนการร่วมกัน 
การบริหารองค์ความรูใ้นองค์กร (knowledge management) 
ในองค์กร สามารถยกระดับการบริหารทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. Innovative Partner   ดว้ยการสนับสนุนทุกความส าเร็จของ
ลูกคา้ หรือ คู่คา้  เม่ือลูกคา้ไดพ้ัฒนาไปดว้ยกันกับบริษัท ดว้ย
การแบ่งปันประสบการณ์ ความรู ้ในรูปแบบต่างๆ ก็จะสามารถ
เติบโตทั้งด้านธุรกิจด้วยกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงผู้คนมากขึน้ 
ผ่านทางสังคม social media ท าให้บริบทของการ “connect 
people” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนชัดเจนมากขึน้  ทั้งนี ้บริษัท
ยังส่งเสริมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและได้ปรับปรุงเพิ่มเติม  
เร่ืองของจรรยาบรรณคู่คา้ (Supplier code of conduct) และได้
ลงนามคู่คา้เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจร่วมกันเพื่อสงัคมและ
สิ่ งแวดล้อมที่ ดี  อีกทั้งพนักงานก็ เป็นส่วนหนึ่ งที่ ผลักดัน
ความส าเร็จองคก์ร การส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ยกระดับ
ทรัพยากรมนุษย์ การว่าจ้างงานในท้องถิ่น และร่วมพัฒนา 
ชมุชนรอบขา้ง ทัง้มิติของสงัคม และเศรษฐกิจ นอกจากนีเ้รายงั
ส่งบุคลากรระดบับริหารเพื่อไปใหค้วามรูก้ับ social enterprise 
ในโครงการ set for social impact gym อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การแบ่งปันความรูอ้นัเป็นวฒันธรรมองคก์รของบริษัท 

 

ส าหรบัในปีที่ผ่านมา ถึงแมว้่าจะมีวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาด 

covid-19 บริษัทมีการวางแผนที่จะมีการเติบโตดา้นรายไดแ้ละ

ผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการ

ลงทนุเพ่ิมเติมในการเพิ่มสายงานผลิตภณัฑใ์หม่ เพิ่มก าลงัผลิต

ในส่วนที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต และจากกรอบการวาง

โมเดลธุรกิจเพื่อแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้และการเช่ือมโยงผูค้นมาก

ขึน้ เราได้สร้าง platform การซื ้อขาย online เพื่อสรา้งความ

สะดวกใหลู้กคา้ และเติบโตขึน้อย่างน่าประทับใจ ทั้งนีท้ีมงาน

ผู้บริหารและพนักงานของซิก้า ได้แสดงให้เห็นถึง DNA ของ

บ ริษั ท ที่ ไ ม่ ย อมหยุดพัฒ นา  นอกจากนั น ใน เรื่ อ งขอ ง 

ธรรมมาภิบาลบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทไดร้บัผลการประเมิน

การก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ  

“ดีมาก” (4 ดาว) (very good CG scoring)จากโครงการส ารวจ

การก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 และ

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 96% ในปี 

2563 จาก เดิ ม  79% ใน ปี  2562 และได้ เข้า ร่วมป ระกาศ

เจตนารมยต์่อตา้นทุจริตคอรปัชั่นกับ CAC (Collective Action 

Coalition Against Corruption ) 

นายศภุกจิ งามจติรเจริญ    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)    
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สว่นที ่1 

การประกอบธรุกจิและผลการดำเนนิงาน 

  

 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 

เหล็กนับเป็นหนึ่งในโลหะที่มีความส าคัญซึ่งถูกน าไปใชใ้นสิ่งปลูกสรา้งต่างๆมากมาย เช่น อาคาร บา้นเรือน สะพาน เป็นตน้ 
นอกจากนีเ้หล็กยังอยู่ในชีวิตประจ าวันของเรา อาทิ เฟอรน์ิเจอร ์รัว้ เครื่องมือช่าง เป็นตน้ ดว้ยเห็นความส าคัญของเหล็กเช่นนี ้บมจ.ซิก้า  
อินโนเวชั่น (“บริษัท” หรือ “ซิกา้”) จึงมีแนวคิดที่จะน าเหล็กมาเพิ่มคณุค่าดว้ยนวตักรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยบริษัทไดจ้ด
ทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้ เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2541 ภายใตช้ื่อ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ากัด โดยเริ่มจากการผลิตท่อโคง้รอ้ยสายไฟตาม
ความเชี่ยวชาญของผูบ้ริหารเพื่อทดแทนสินคา้น าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไดว่า อินดสัตรี จ ากัด และเริ่ม
ผลิตท่อโลหะรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตช้ื่อสินคา้ “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษัทผลิตท่อเหล็กแลว้จา้งใหโ้รงชบุท าการชบุสงักะสีให ้
ต่อมา บริษัทสั่งซือ้เหล็กชุบสงักะสีประเภท Pre-zinc ชนิดมว้น ( Hot dip galvanizing coil ) มาใชใ้นการผลิตท่อรอ้ยสายไฟแทน  ซึ่งเป็นวิธีที่
นอกจากจะมีประสิทธิภาพการป้องกนัสนิมที่ดีแลว้ยงัเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มดว้ย 

 
 บริษัทมองเห็นโอกาสในการใช้เหล็กชุบ

สังกะสีด้วยกระบวนการต่อเนื่องเพื่อใช้ทดแทนเหล็กที่
ไม่ไดผ้่านการชบุในปี 2553 บริษัทจึงไดก้่อตัง้ บริษัท ซิกา้ 
สตีล คอร์ปอเรชั่ น จ ากัด เพื่อจ าหน่ายแผ่นเหล็กชุบ
สงักะสีเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ 
และไดข้ยายกลุ่มสินคา้ไปสู่การจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้ง
ประเภทPre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA”  เพื่อใช้ใน
งานโครงสร้างทั่ วไปที่ไม่ได้มีการรับน ้าหนักมาก เช่น 
เต็นท์ นั่ งร ้าน เฟอร์นิ เจอร์ เป็นต้น เหล็กโครงสร้าง
โดยทั่วไปมกัไม่ไดใ้ชเ้หล็กที่ชุบมาแลว้ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ 
โดยเหล็กโครงสรา้งเหล่านีจ้ะถูกน าไปชุบหรือทาสีก่อน
น าไปใช้งาน ซึ่งต่างกับสินค้าของบริษัทที่น  าเหล็กชุบ
สังกะสีชนิดม้วนมาตัดแบ่งและขึ ้น รูปท าให้ไม่ต้อง
เสียเวลาและค่าแรงในการทาสี นอกจากนีส้ังกะสียังมี
ความหนาที่สม ่าเสมอ นอกจากการน าเสนอสินค้าที่
แตกต่างแลว้บริษัทยงัมีการรกัษาคณุภาพอย่างต่อเนื่องจนไดร้บัอนญุาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ ์Thailand Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการคา้
ระหว่างประเทศ ในปี 2555 

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

 

 1. โครงสรา้งและการดำเนนิงานของกลุม่บรษิทั 
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1.1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Smart-WorkSmart    

การทำงานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและ

สามารถปรับปรุงการทำงานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อ

การทำงานที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยุกต์ เครื่องมือ เช่น 

IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลก

ที่เปล่ียนแปลงเสมอ 

Energetic-Active to run fast  

โลกเปล่ียนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก 

ดังน้ัน เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังที่พร้อมจะเปล่ียนแปลง 

เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเป็น

ทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนพี่

เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร สังคม และ

โลกที่เรากำลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน 

Sharing-We can grow together 

 ทัศนคติ ในการก้ าวผ่ านอุปสรรคต่ างๆ ต้องอาศัยจิต

วิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิต

วิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์ เสมอ ไม่ว่าโลกจะ

เป ล่ีย น แปลงเช่ น ไร  เร าจ ะส าม ารถปรับตั ว ได้ เสม อ 

ด้วยทัศนคติที่ดี 

Spirit-Never give up 

“เพิม่มูลคา่ธรุกจิดว้ยนวตักรรม” 

VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 

 

พันธกิจ 

• ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

(niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

• ขับเคล่ือนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร 

• วิจัยพัฒนาสินค้า นวัตกรรม กระบวนการและบริการเพื่อรองรับบริบทใหม่

ของโลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

 

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

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

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

• ป ี2549  : ไดร้บัมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) 

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

• ป ี2553 : บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

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

• ป ี2554 : สรา้งโรงงานใหม่และเพ่ิมเครื่องจกัร 

• ป ี2555 : 
: 

บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 
ไดร้บัรางวลั Thailand Trust Mark 

• ป ี2557 : ZSC หยดุการประกอบธุรกิจ โดยเหล็กโครงสรา้งถกูจ าหน่ายโดย DAIWA 

• ป ี2558 : 
: 
 

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

  : บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 180.00 ลา้นบาท  

  : ส่งมอบรา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์แห่งแรกที่สถานบีริการน า้มนับางจาก 

• ป ี2559 : ไดร้บัมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

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

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

  : บริษัทลดทนุจดทะเบียนจาก 212.00 ลา้นบาท เป็น 180.00 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทประสงคจ์ะ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนจึงตอ้งลดทนุส่วนที่ยงัไม่ช าระก่อน 
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  : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ลา้นบาท เป็น 260.00 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อ

จัดสรรใหผู้ถ้ือหุน้เดิม 80.00 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 40.00 ลา้นบาทส าหรบัใชใ้นการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมก าลงัการผลิต และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 80.00 ลา้นหุน้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน  

  : ผูถ้ือหุน้เดิม ช าระทนุจดทะเบียน 40.00 ลา้นบาท ท าใหท้นุช าระแลว้เป็นเงิน 220.00 ลา้นบาท 

  : ไดร้บัรางวลัดา้นการลดตน้ทุนโลจิสติกสด์ีเด่น กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่และ
สมาคมไทยโลจิสติกสแ์ละการผลิต 

• ป ี2560 

 

 

  

 

: 
 
: 
: 

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

• ป ี2561 

 

 

  

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

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

• ป ี2562 : เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของ ZIGA สีทาเหล็กกลัวาไนซ ์และ ลวดเช่ือมไฟฟ้าเหล็กกลัวาไนซ ์

• ป ี2563 

 

: 
 

เร่ิมเปิดใชโ้รงงานใหม่ เฟส 1  

 

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

 - ไม่มี - 

 

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ

สำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)  

- ไม่มี - 
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1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 

 

 ช่ือบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ช่ือย่อ    ZIGA 

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

 ประเภทธุรกิจ    ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

 เลขทะเบียนบริษัท    0107559000265 

 โทรศัพท ์    (662) 816 – 9315 – 6 

 โทรสาร    (662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444 

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

 
 

 ทุนช าระแล้ว    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
 ทุนช าระแล้ว    260,000,000 บาท / 520,000,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
 ชนิดของหุ้น    หุน้สามญั 

 หุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว    
 ทัง้หมดของบริษัท  

   520,000,000 หุน้  

 

 

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

 

บริษัทมีการน าเหล็กชบุเคลือบสงักะสีแบบ Pre-zinc มาผลิตสินคา้หลกัๆ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดสินคา้แต่ละประเภท ดงันี ้
 กลุ่มที่ 1 ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ “ZIGA” 
 กลุ่มที่ 2 ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ “DAIWA” 
 

 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2561 % ปี 2562 % ปี 2563 % 
เหล็กโครงสรา้ง ZIGA 747.99 88.93 650.97 85.64 856.03 87.98 
ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ DAIWA 90.08 10.71 109.20 14.36 116.90 12.02 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน1)

 3.07 0.36 - - - - 
รวม 841.14 100.00 760.17 100.00 972.93 100.00 

 

หมายเหต:ุ1) รายไดจ้ากการขายอื่น เช่น รา้นคา้ส  าเร็จรูปแบบโมดลูาร ์เป็นตน้ 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวตักรรม 

 
ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสนิคา้ซิกา้ (ZIGA) 
เท่ากบั 747.99 ลา้นบาท, 650.97 ลา้นบาท และ 856.03 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเทา่กบัรอ้ยละ 88.93, 85.64  และ 87.98  ของ
รายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั 

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

นอกจากความแตกต่างของสินคา้แลว้ บริษัทยงัมีการควบคมุคุณภาพอย่างเขม้งวด บริษัทมีการวางระบบในการควบคุมคุณภาพ
เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทใช้ระบบการควบคุมการผลิตเหล็กโครงสรา้งเช่นเดียวกันกับการควบคุมกา รผลิตท่อรอ้ยสายไฟซึ่งได้รบัทั้ง
มาตรฐานมอก. และ UL 

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

เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทสามารถน าไปใชง้านไดห้ลากหลาย โดยบริษัทมีการผลิตหลายความหนา
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ซึ่งสามารถแบ่งลกัษณะการใชง้านตามแถบสีได ้ดงันี ้
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ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 
 

บาง ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรบังานที่มิตอ้งรบัน า้หนกั เช่น ราวบนัได รัว้ เป็นตน้ 

 

ปานกลาง ½ - 4  นิว้ 

 

เหมาะกบังานที่มีการรบัน า้หนกัพอสมควร เช่น เต็นท ์นั่งรา้น 
เฟอรน์ิเจอรต์่างๆ เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

หนา ½ - 4 นิว้ 

 

เหมาะกบังานโครงสรา้งที่ตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษ หรือตอ้ง
ทนทานต่อแรงดนั เช่น คอกเลีย้งสตัว ์โรงเพาะช า โครงสรา้งทั่วไป  
เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเฟอรนิ์เจอรเ์หล็ก งานโครงสร้าง งานท่ัวไป 

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

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc เท่ากับ 90.09 
ลา้นบาท, 109.20 ลา้นบาท และ 116.90 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 10.71, 14.36 และ 12.02 ของรายไดจ้ากการขาย
รวมตามล าดบั 
 บริษัทจ าหน่ายท่อเหล็กรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กรอ้ยสายไฟคือท่อที่มีไวส้  าหรบั
ปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็นตน้ นอกจากนีย้งัช่วยป้องกันอนัตรายจาก 
ไฟไหมเ้นื่องดว้ยหากเกิดการลดัวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความรอ้นจะถูกจ ากัดอยู่ภายในท่อ อีกทัง้การเดินสายไฟในท่อยังท าใหก้าร
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเม่ือช ารุดสามารถท าไดอ้ย่างสะดวก ผลิตภณัฑท์่อเหล็กรอ้ยสายไฟของบริษัท มี 5 ประเภทหลกัคือ 
 
 
 

 

  

ประเภท ความหนา ขนาด การใช้งาน 
 
 
 

ท่อตรงชนิดบาง  ½ - 2  นิว้ เหมาะส าหรบังานภายในอาคาร 

 
 
 

ท่อตรง 
ชนิดหนาปานกลาง 

½ - 4  นิว้ เหมาะส าหรบังานภายนอกอาคาร 

 
 
 

ท่อตรงชนิดหนา ½ - 6  นิว้ สามารถฝังดินหรือพืน้คอนกรีตได ้

 
 
 

ท่อโคง้ ½ - 4  นิว้ ส าหรบัการเดนิท่อเขา้มมุ  

 
 
 

ขอ้ต่อ  ½ - 5  นิว้ 
ส าหรบัต่อท่อเขา้ดว้ยกนัในกรณีที่เดินท่อเป็นระยะทางยาว
กว่าความยาวท่อ  

 
ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟมักใชต้ามอาคารต่างๆเนื่องจากการเดินสายไฟในอาคารต้องการความปลอดภัยสูง บริษัทจึงมีการรกัษา

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

 

 

 

 

ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟภายใตต้ราสินคา้ไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กรอ้ยสายไฟคือท่อที่มีไวส้  าหรบัปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหาย
ภายนอก เช่น การถกูกระแทกหรือการถกูสารเคมี เป็นตน้  ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร 
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ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์
 

  เป็นนวตักรรมของบริษัทที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการท าธุรกิจของลูกคา้ บริษัทพบว่าการก่อสรา้งรา้นคา้ประสบ
ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการก่อสรา้งที่ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามก าหนดเวลาเนื่องดว้ยปัจจัยด้านแรงงานและสภาพแวดล้อม  เช่น  
ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกท าใหไ้ม่สามารถท าการก่อสรา้งได ้เป็นตน้ รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดูลารเ์ป็นการสรา้งรา้นคา้ในโรงงานโดยการแบ่ง
การสรา้งโครงสรา้งเป็นส่วนๆแลว้น าไปประกอบเป็นรา้นคา้ที่หนา้งาน รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูารน์ีส้ามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการ
สรา้งไดเ้นื่องดว้ยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัสามารถควบคุมคณุภาพในการผลิตได ้นอกจากนี ้
ยงัสามารถลดเวลาในการก่อสรา้งไดอี้กดว้ย โครงการนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) และได้รับ 
ความร่วมมือจากคณาจารยแ์ละทีมวิจยัผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On Demand Customization 
(Design Flexibility)  

Logistics by Truck 
(Convenience) 

Produce at Factory 
(Quality Control & Budget Control) 

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

Modular System Complete Set of Retail Solution Manufactured from Factory 

 

แบบ 56-1 One Report 2563 9 



 
2. การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ารตลาด 
 เนื่องด้วยเหล็กมีส่วนส าคัญในการสรา้งเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวัน อุตสาหกรรมเหล็กจึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีผูป้ระกอบการอยู่ในตลาดนีม้ากมาย เพ่ือใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี ้บริษัทมีการใช้
ประสบการณท์ี่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพฒันาและน าเสนอสินคา้และบริการที่เป็นนวตักรรม ภายใตก้ลยุทธ์
เหล่านี ้
 
การสร้างตราสินค้า 

เพ่ือสรา้งความแตกต่างระหว่างสินคา้ของบริษัทกบัสินคา้ของคู่แข่ง บริษัทจึงมีการสรา้งตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภคจดจ า โดยบริษัทมิได้
มุ่งเน้นการโฆษณาสินค้าแต่มุ่งเน้นที่การสรา้งสินค้าที่มีความแตกต่างและรกัษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสม ่าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลกัษณข์องสินคา้ไวอ้ย่างชัดเจนว่าเป็นสินคา้ทดแทนส าหรบัการใชง้านโครงสรา้งทั่วไปดว้ยสโลแกน “ท่อเหล็กซิกา้ ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ”  ส่วนท่อรอ้ยสายไฟย่ีหอ้ไดว่า บริษัทมุ่งเนน้ดา้นความปลอดภยัดว้ยสโลแกน ”สายไฟปลอดภยัเลือกใชไ้ดว่า”  

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

 
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ 

บริษัทมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของสินคา้และบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้แต่การเลือก
วตัถุดิบจากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเม่ือผลิตเสรจ็ โดยสินคา้ของบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ดงันี ้

 
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสินค้า หน่วยงานทีรั่บรอง/ทดสอบ 

มอก.770 – 2533 ท่อเหล็กกลา้เคลือบสงักะสสี  าหรบัใชร้อ้ยสายไฟฟ้า  
(ท่อ DAIWA) 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

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

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

มอก. 107 - 2533 เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณกลวง ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
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มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็นมาตรฐานขององค์กรอิสระที่จัดท ามาตรฐานและรบัรองความปลอดภัยของ

ผลิตภณัฑ ์มาตรฐานนีไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลจึงท าใหผ้ลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัรองไดร้บัการเช่ือถือทัง้ในและต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี
ผูผ้ลิตท่อเหล็กรอ้ยสายไฟเพียงไม่กี่รายที่ไดร้บัมาตรฐานนี ้ 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 จาก TUV NORD ซึ่งรบัรองระบบงาน 
“เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณอาบสงักะสี, ท่อเหล็กกลา้เคลือบสงักะสีส าหรบัใชร้อ้ยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสงักะสีโดยกรรมวิธีจุ่มรอ้น 
(ทั้งแบบแผ่นและมว้น) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อใหมี้ระบบการท างานที่มีคุณภาพ อันจะท าใหส้ามารถรกัษาคุณภาพของสินคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง การใหค้วามส าคญักบัการควบคมุคณุภาพเช่นนี ้ท าใหล้กูคา้สามารถมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัสินคา้ที่มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 
 

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและพฒันาดั่งเห็นไดจ้ากวิสยัทศันข์องบริษัทที่ว่า “เพ่ิมมลูค่าธุรกิจดว้ยนวตักรรม” ภายใตแ้นวคิด

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

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

 
การรักษาความสัมพันธก์ับลูกค้า 
 บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 20 ปี จึงมีความรู ้ความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างดี  ลูกคา้
หลกัของบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่น  าสินคา้ไปจ าหน่ายต่อไปยงัรา้นคา้ปลีกหรือผูใ้ชง้าน ดงันัน้การรว่มมือกันจะไดร้บัประโยชนท์ัง้สองฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริษัทไดร้บัขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชง้านเพื่อน ามาพัฒนาสินคา้ ส่วนทางลูกคา้จะไดร้บัสินคา้ที่ตรงความตอ้งการของผู้ ใชง้าน 
ลูกคา้จึงสามารถจ าหน่ายสินคา้ได้ การร่วมมือเช่นนีท้  าใหบ้ริษัทและลูกคา้สามารถโตร่วมกันไดอ้ย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการสื่อสารกับลูกคา้
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั  
 นอกจากนี ้บริษัทยงัเนน้การบริการที่ดีเพื่อใหล้กูคา้พึงพอใจ โดยการแจง้สินคา้ที่สามารถจดัส่งไดอ้ย่างถกูตอ้งเพื่อใหลู้กคา้สามารถ
วางแผนการน าไปจ าหน่ายต่อได ้มีการใหข้อ้มูลสินคา้ที่ถูกตอ้ง มีการใหค้วามรูเ้รื่องการใชง้านของสินคา้ชนิดต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้มั่นใจในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท บริษัทจึงไม่เนน้การจ าหน่ายสินคา้ไปยังผูใ้ชง้านโดยตรงเพื่อเป็นการไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับลูกคา้ของ
บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยังรกัษาคุณภาพของสินค้าเสมอ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา และส่งสินคา้ตามเวลาที่ไดแ้จง้กับ  
ลกูคา้ไว ้ท าใหล้กูคา้มีความเชื่อมั่นในการท าธุรกิจกบับริษัท 
 
การมีระบบจัดการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

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

บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อแบบ Pre-zinc เป็นสินค้าหลัก การจัดซือ้วัตถุดิบ การผลิต การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจ าหน่ายสินค้า  
จึงเนน้ไปที่สินคา้กลุ่มนีเ้ท่านั้น ดว้ยประสบการณ์การผลิตสินคา้ประเภทนีม้านานกว่า 10 ปี บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภท
ดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทมีการใชร้ะบบ ERP เพื่อวิเคราะหข์อ้มูลในการผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้  โดยบริษัท
สามารถผลิตท่อแบบ Pre-zinc ใหมี้ขนาดและความหนาที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูใ้ชง้านที่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งที่มีการผลิตสินคา้หลายประเภท การที่บริษัทเนน้สินคา้กลุ่มเดียวจึงสามารถใหค้วามรู้
และค าแนะน าในการใชง้านแก่ลูกคา้และผูใ้ชง้านมากกว่าคู่แข่งที่มิไดมี้การมุ่งเนน้การใหค้วามรูห้รือค าแนะน าในการใชง้านในสินคา้กลุ่ม นี ้
มากนกั  

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

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

 
ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.ลูกค้าขายส่ง (wholesaler) ลกูคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มิใช่ผูใ้ชง้านโดยตรง โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 81 ถึง 90 ของรายไดจ้าก

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

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

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

3.รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (modern trade) รา้นค้าปลีกสมัยใหม่เป็นรา้นที่มักมีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายจ านวนมากทั่ว
ประเทศ และมีระบบบริหารจดัการที่ดี มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสนิคา้ บริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้ใน
รา้นค้าปลีกสมัยใหม่หลายรา้น รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่เหล่านีจ้ะสั่งซือ้สินค้าส าหรบัสาขาที่มีความต้องการสินค้า รา้นค้าปลีก
สมยัใหม่ไดร้บัความนิยมเนื่องจากผูซ้ือ้สามารถซือ้สินคา้ที่ตอ้งการไดใ้นที่เดียว จึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อนัท า ให้
สินคา้ของบริษัทสามารถขยายตวัตามไปดว้ย 
2.ลูกค้าขายปลีก (retailer) ลูกคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มาซือ้สินคา้โดยตรงที่บริษัทโดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0 ถึง 10 ของรายได้

จากเหล็กโครงสรา้ง ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ที่มิใช่ลูกคา้ประจ า ลกูคา้กลุ่มนีม้กัเป็นผูใ้ชง้าน (end consumer) ซึ่งซือ้ไปใชเ้อง และรา้นคา้ปลีกที่
ซือ้เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ โดยลกูคา้กลุ่มนีม้กัสะดวกที่จะเขา้มารบัสินคา้โดยตรงกบับริษัท 
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 ผู้ใช้งานเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของบริษัท ลูกค้าหลักๆ มี 2 ประเภท คือ 
1.ผู้ประกอบการ เป็นผูท้ี่ใชส้ินคา้ของบริษัทในการประกอบธุรกิจ เช่น รา้นคา้ใหเ้ช่าเต็นทจ์ะซือ้เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ของบริษัท
ไป ผลิตเต็นท ์เป็นตน้ 

2.ผู้รับเหมา เป็นผูท้ี่ไดร้บัการว่าจา้งจากผูใ้ชง้านในการสรา้งสิ่งต่างๆ เช่น โรงเพาะช า คอกเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ ผูร้บัเหมาเหล่านีจ้ะซือ้สินค้าของ
บริษัทไปเพ่ือน าไปผลิตตามที่ไดร้บัการว่าจา้งมา 

 
นอกจากนีผู้ใ้ชง้านตามบา้นยงัอาจซือ้สินคา้ของบริษัทเพ่ือน าไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใชเ้อง เช่น เกา้อี ้ราวตากผา้ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องกลุ่มลกูคา้บริษัท 

 
ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.ลูกค้าขายส่ง (wholesaler) ลูกคา้กลุ่มนีม้กัเป็นผูร้บัเหมา (contractor) ซึ่งซือ้ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟส าหรบังานใชใ้นงานโครงการ
ทัง้โครงการ โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 90 - 98 ของรายไดจ้ากท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ลกูคา้กลุ่มนีมี้ 2 ประเภท คือ 

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

2.ลูกค้ากลุ่มขายปลีก (retailer) ลูกคา้กลุ่มนีโ้ดยมากจะเป็นรา้นคา้ทั่วไปที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยมากแลว้บริษัทจะเนน้
รา้นคา้ที่มีศักยภาพ เช่น มีทีมงานขายและมีคลังสินคา้รองรบั เป็นต้น อย่างไรก็ดีบริษัทมีการจ าหน่ายใหร้า้นค้าปลีกที่มีสาขา  
เพ่ือเป็นช่องทางในการกระจายสินคา้ ลูกคา้ของรา้นขายปลีกมกัเป็นผูร้บัเหมารายย่อยที่รบังานเดินสายไฟตามบา้นหรือเป็นช่างรบั
ซ่อมงานไฟฟ้า 

 

 

 
 
 
 
 

ZIGA 

Modern trade 

 

Distributor รา้นคา้ ผูใ้ชง้าน 
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การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc 

บริษัทแบ่งช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทออกเป็น 3 ช่องทาง  ดังนี ้
1.จ าหน่ายตรง บริษัทมีฝ่ายขายเขา้ไปน าเสนอสินคา้ใหแ้ก่ตัวแทนจ าหน่ายและรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่เพื่อเป็นช่องทางในการ

จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านหรือรา้นคา้ปลกีต่อไป โดยบริษัทจะเลือกน าเสนอสินคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายหรือรา้นคา้ที่มีศกัยภาพเพื่อที่จะเป็น
คู่คา้ที่ส่งเสริมกนัต่อไป ในกรณีที่ลกูคา้ติดต่อซือ้สินคา้โดยตรงกบับริษัท ฝ่ายขายก็จะท าหนา้ที่ในการน าเสนอและขายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ย 

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

3.ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เป็นรา้นคา้ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ก่อสรา้งครบทุกประเภทเพื่อใหลู้กคา้ที่มาซือ้สินคา้
สามารถซือ้ทุกอย่างไดใ้นที่เดียว รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสินคา้อุปโภค บริโภคจ าหน่ายดว้ย ลูกคา้เป็นไดท้ั้งผูร้บัเหมาที่มาซื ้ อสินคา้
เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้ที่ตอ้งการไดใ้นที่เดียว หรือเป็นผูใ้ชง้านทั่วไปที่ซือ้ไปใชง้านเอง  
 
ท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 

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

ผูอ้อกแบบโครงการ ฝ่ายขายเขา้ไปน าเสนอสินคา้กบัผูอ้อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคารต่างๆ 
เป็นตน้ เพ่ือใหส้ินคา้ของบริษัทเป็นที่รูจ้กัและไดข้ึน้ทะเบียนผูค้า้ (vendor list) เนื่องดว้ยผูร้บัเหมาของโครงการจะตอ้งซือ้สินคา้ที่มี
คณุสมบตัิและตราสินคา้ตามที่ระบอุยู่ในทะเบียนผูค้า้เท่านัน้    
 ผูร้บัเหมา ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ผูร้บัเหมาที่ไดร้บังานมกัจะซือ้สินคา้โดยตรงกบัผูผ้ลิต บริษัทจึงมีการเขา้ไปน าเสนอ
สินคา้ใหผู้ร้บัเหมาสามารถจดจ าสินคา้ของบริษัทได ้   
2.ร้านค้าปลีก เป็นช่องทางจ าหน่ายที่ท  าใหส้ินคา้ของบริษัทสามารถครอบคลุมพืน้ที่จ  าหน่ายสินคา้ไดม้ากขึน้ ฝ่ายขายบริษัทจะ
เป็นผูเ้ลือกรา้นคา้ปลีกที่จะจ าหน่ายสินคา้ของบริษัท รา้นคา้ปลีกมีทั้งที่เป็นรา้นคา้ปลีกที่เนน้ลูกคา้ผูร้บัเหมาและรา้นคา้ปลีกที่
ลูกคา้หลักเป็นผูใ้ช้งานรายย่อย เช่น ผู้รบัเหมาหรือช่างไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งใช้สินค้าไม่มาก การขายผ่านรา้นค้าปลีกจึงเป็นการ
กระจายสินคา้ใหท้ั่วถึงและไดร้า้นคา้ปลีกเหล่านีช้่วยอธิบายการใชง้านสินคา้อีกดว้ย  

 
นอกจากนี ้บ ริษั ทยังมีการแนะน าสินค้าผ่ าน เว็บ ไซต์  www.ziga.co.th ของบ ริษั ทและจ าหน่ ายสินค้าผ่ าน เว็บ ไซต์ 

www.thaitrade.com  ซึ่งเป็นเว็บไซตค์า้ส่ง ซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ 
 

สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ  

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 841,144,191 760,165,583 972,931,858 
การจ าหน่ายต่างประเทศ - - - 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

โครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กแบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้คือ อตุสาหกรรมเหล็กขัน้ตน้ ขัน้กลางและขัน้ปลาย  โดยสินคา้ของบริษัทอยู่ในอตุสาหกรรมเหล็ก

ขัน้ปลาย  

อุตสาหกรรมเหล็กข้ันปลาย  
เป็นขัน้ตอนการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การรีดรอ้น การรีดเย็น การหล่อ 

หรือการตีขึน้รูป โดยผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากขัน้ตอนนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบใหแ้ก่อตุสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ   
อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย รวมทัง้ธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลิตภณัฑเ์หล็กจากขัน้ตอนนี ้

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
• อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเสน้ เหล็กลวด และเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ เพื่อใชใ้น

อตุสาหกรรมก่อสรา้ง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด 
• อตุสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) ผลิตภัณฑเ์หล็กแผ่นรีดรอ้น (Hot Rolled Sheet) เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตูค้อนเทนเนอร ์ท่อเหล็กกลา้ และ
ชิน้ส่วนยานยนต ์ เป็นตน้    

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

3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ  เช่น ยานยนต ์กระป๋อง เครื่องใชไ้ฟฟ้า ก่อสรา้ง 
เป็นตน้  ในประเทศไทยอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี 
(Galvanized iron sheet) 
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แนวโน้มอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 5% 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

อตัราการขยายตวัดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 4.0 – 5.0 โดยมีแรงสนบัสนนุ คือ 

(1) การปรบัตวัดีขึน้ของอปุสงคภ์ายในประเทศ 
(2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก 
(3) แรงขบัเคลื่อนจากภาครฐัจากการเบิกจ่ายภายใตก้รอบงบประมาณและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 
(4) ฐานการขยายตวัที่ต  ่าผิดปกติในปี 2563 

อย่างไรก็ตามการขยายตัวจะด าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรสัโควิด -19 ที่ยังคงระบาด

ต่อเนื่องทั่วโลก และรอความชดัเจนของการฉีดวคัซีน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 

อุตสาหกรรมเหล็ก 

      การบริโภคเหล็กคาดว่าจะมีปริมาณ 17.5 ล้านตัน เพิ่มขึ ้นรอ้ยละ 5.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ภาครฐัจะช่วยส่งเสริมการบริโภคผลิตภณัฑเ์หล็ก 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

     มีทิศทางฟ้ืนตัว โดยมูลค่าการลงทุนก่อสรา้งโดยรวมมีแนวโนม้ขยายตวั รอ้ยละ  4.5-5.0 ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครฐั โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ซึ่งจะเหนี่ยวน าการลงทุน

ก่อสรา้งภาคเอกชนใหข้ยายตัวตาม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตัวจะหนุนการก่อสรา้ง ที่อยู่อาศัยและ

อาคารเพ่ือการพาณิชย ์
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ภาวะการแข่งขัน 
 

ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการคา้ที่ส่งผลต่อการลงทุนในประเทศ และยงัส่งผลกระทบโดยตรงมายัง

ภาคอุตสาหกรรม สดัส่วนของการบริโภคลดลง ถึงแมว้่าบริษัทจะยงัสามารถรกัษาฐานลูกคา้ไวไ้ดแ้ละขยายฐานลูกคา้มากขึน้แต่ดว้ยสินคา้

บริษัทเป็นนวตักรรมที่ทดแทน ไม่สามารถปรบัราคาขายให้สอดคลอ้งกับตน้ทุน เม่ือมีการปรบัตน้ทุนสูงขึน้จึงส่งผลต่อยอดขายของบริษัท

โดยตรง ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงในการแย่งตลาด ท่อเหล็ก Pre-zinc เป็นสินคา้ทดแทนท่อด าทาสีกันสนิม หากระดบัราคาในตลาดไม่ปรบัราคา

ขึน้ตามราคาตลาดเหล็กโลก บริษัททบทวนการบริหารสดัส่วนสินคา้และระดบัสต๊อกเพื่อลดภาระคงคลงัและปรบัสดัส่วนของสินคา้ที่มีมูลค่า

มากขึน้ อาทิ ตลาดท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ท่อเหล็กโครงสรา้งขนาดใหญ่ เพื่อเขา้สู่ตลาดโครงการมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขันราคา

และยกระดบัมาตรฐานสินคา้เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโครงการมากขึน้ รกัษาอตัราก าไรบริษัทและน าเสนอสินคา้ที่สามารถลดตน้ทุนให้

โครงการมากขึน้ ในปี 2563 ปริมาณการจ าหน่ายท่อเหล็กทั้งประเทศประมาณ 14,850,000 ตัน โดยปริมาณการผลิตทั้งประเทศประมาณ 

6,409,187 ตนั 

 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

 
ก าลังการผลิตและนโยบายการผลิต 
 
 บริษัทมีโรงงานตัง้อยู่ที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีเครื่องจกัรหลกัซึ่งเดินเครื่องเพื่อ
ผลิตสินคา้ดงันี ้
 

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

 
โดยบริษัทมีก าลังการผลิตดังนี ้
 

 2561 2562 2563 

ก าลงัการผลิต 1) (ตนั) 65,000 65,000 110,000 

ปริมาณการผลิต (ตนั) 28,469 31,238 46,357 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 43.80 48.06 42.14 

 
หมายเหต ุ

1) ก าลงัการผลิตเต็มที่ ค านวณจากความสามารถในการผลิตของเครื่องขึน้รูปเหล็ก  โดยก าลงัการผลิตเต็มที่ = จ านวนท่อที่ขึน้รูปไดใ้น 1 ชั่วโมง x น า้หนักท่อ x 
ชั่วโมงท างาน x จ านวนวันท างาน 300 วันต่อปี ทั้งนีช้ั่วโมงท างานคิดจากชั่วโมงท างานปกติ 8 ชั่วโมง รวมกับชั่วโมงการท างานล่วงเวลาและการเปิดกะ
กลางคืนดว้ย 

2) * เครื่องขึน้รูปเหล็กเป็นเหล็กรูปตวัซี 1 เครื่อง ปัจจบุนัยงัไม่เริ่มผลิตเพื่อจ าหน่าย 

 
 

 

 

บริษัทมีนโยบายการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด โดยบริษัทจะน าข้อมูลการส่ังซือ้สินค้าของลูกค้า 
มาวิเคราะหร่์วมกับข้อมูลการจ าหน่ายสินค้าในอดีตเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการผลิต 
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การจัดหาวัตถุดิบทีใ่ช้ในการผลิต  

 บริษัทน าเขา้เหล็กชบุสงักะสปีระเภท pre-zinc ชนิดมว้น (Hot dip galvanizing coil) มาใชใ้นการผลิตท่อเหล็กโครงสรา้งและท่อ

เหล็กรอ้ยสายไฟ ซึ่งเป็นวตัถดุิบที่มีประสิทธิภาพการป้องกนัสนิมที่ดี และยงัเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย  

 
สัดส่วนการซือ้วัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ  

 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
การซือ้วตัถดุิบภายในประเทศ - - - 
การซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศ 100 100 100 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 
ทรัพยสิ์นหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
 

บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ มลูค่า 677.09 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

การใช้งาน 
มูลค่า 

ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน จ านวน  11 ไร ่3 งาน 51.9 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 999/9,10,11 หมู่ 9 ซอยพรพฒันา ถนน
ประชาอทิุศ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระ
สมทุรเจดีย ์จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 

 
 
 
 

เป็นท่ีตั้งโรงงาน 3 หลัง 
และอาคารส านัก งาน  
3 ชัน้ 1 หลงั 

 

 
 
 
 
ติดภาระค ้าประกันเงินกู้กับสถาบัน
ก า ร เงิ น  มู ล ค่ า ว ง เงิ น กู้ ร ว ม  305  
ลา้นบาท 
 
ติดภาระค ้าประกันสัญญา ทรัสต์รีซีท 
มลูค่าวงเงิน 600 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

- โฉนดเลขท่ี 81777 เจา้ของ  18.15 
- โฉนดเลขท่ี 20005  ผูเ้ช่า  - 

- โฉนดเลขท่ี 20008 และ เลขท่ี 20009 เจา้ของ  28.75 
- โฉนดเลขท่ี 33449 และ เลขท่ี 33450 เจา้ของ  25.66 

รวม   72.56 
2. ท่ีดิน จ านวน  27 ไร ่3 งาน 62.76 ตารางวา 

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

62276, 62279, 62280 และ 62283 

 
 
 
 

เจา้ของ 

เป็นท่ีตัง้โรงงานใหม่  
 

 
 
 
 

201.90 

3. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ  174.00 

ติดภาระค ้าประกันเงินกู้กับสถาบัน
ก า ร เงิ น  มู ล ค่ า ว ง เงิ น กู้ ร ว ม  305  
ลา้นบาท 
 
ติดภาระค ้าประกันสัญญา ทรัสต์รีซีท  
มลูค่าวงเงิน 600 ลา้นบาท 

4. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เจา้ของ ใชใ้นการผลิตสินคา้ 94.40 - 
5. เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์ านกังาน เจา้ของ  5.52 - 

6. ยานพาหนะ เจา้ของ  4.94 

ติดสญัญาเช่าซือ้กบัสถาบนัการเงิน โดย
มีมลูค่าปัจจบุนัของหนีส้ินตามสญัญา
เช่าการเงินการเงิน (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย
ทางการเงินในอนาคต)  ณ 31 ธ.ค. 63 
เท่ากบั 1.76 ลา้นบาท 

7. ทรพัยส์ินระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ  123.77 - 

รวม 677.09  
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เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเครื่องหมายการคา้ที่ส  าคญั ดงันี ้
รายชื่อ 

ผู้จดทะเบียน 
เคร่ืองหมายการค้า สินค้า วันหมดอายุ 

 
บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

 
เหล็กโครงสรา้งจากเหล็กชบุสงักะสีแบบจุม่รอ้น 3 สิงหาคม 2564 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 

รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ 15 พฤษภาคม 2569 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

 
 
นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทไม่มีการลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม อย่างไรก็ดี บริษัท มีนโยบายที่จะลงทนุในบริษัทที่มี

วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการสนับสนนุกิจการของบริษัท

อนัจะท าใหบ้ริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมมากขึน้หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหก้ับบริษัทโดยสามารถสนับสนุน

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหมี้ความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทรว่ม บริษัทมีนโยบายในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยบริษัท

จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่าว ทัง้นี ้กรรมการซึ่ง

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

บริษัทก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัทย่อย 

และ/หรือบริษัทรว่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทและเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

 

งานที่ยังไม่ไดส้่งมอบ 

- ไม่มี –  
 

1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั  

 

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

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

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
   ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม  
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1.3.2 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  

   ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 
1.3.3 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

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

 
1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 
  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

รายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2564 มีดงันี ้ 
 

* หมายเหต ุ: สดัส่วนรอ้ยละ คิดจากจ านวนหุน้ 497,193,400 หุน้ 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ * 

1. กลุ่มงามจิตรเจริญ   
  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 157,701,200 31.718 

  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,574,667 3.133 
  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 3.127 
  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 10,484,444 2.109 
  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 1.563 
2. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั 80,806,400 16.253 
3. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ ์ 39,991,110 8.043 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 26,776,623 5.386 
5. นางสาวรตันาภรณ ์ ค าโม 12,675,167 2.549 
6. นางลาวณัย ์หวั่งหลี 10,000,000 2.011 
7. นางเล็ก ตรีมทุธาพงศ ์ 7,926,200 1.594 
8. น.ส.ภสัธารีย ์วงษ์ทองหลิน 5,400,000 1.086 
9. นายสนุิพนธ ์พชัรครุกานนท ์ 3,040,000 0.611 
10. นายก าชยั ธรรมวนันา 1,800,000 0.362 

รวมทัง้หมด 395,495,811 79.54 
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หมายเหต ุบริษัทดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั มีรายชื่อผูถ้ือหุน้ตามตารางดงันี ้ 

 จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ  99,996 99.996 
2. นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ 1 0.001 
3. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ 1 0.001 
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ 1 0.001 
5. นางมณฑา ทสัฐาน 1 0.001 

  

การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส 

ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2564 มีดงันี ้
 

 

ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ริษัทท าขึน้ระหว่างปี 2563 

- ไม่มี - 

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ  260.00  ลา้นบาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50  บาท โดยมีทุนช าระแลว้

รวม 260.00 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ 520.00 ลา้นหุน้ 
 

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 

 - ไม่มี -  

 

 

  

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ปี 2562 ปี 2563 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
 

5/3/64 

1. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 157,701,200 157,701,200 ไม่เปลี่ยนแปลง  157,701,200 
2. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ ์(คู่สมรส) 39,991,110 39,991,110 ไม่เปลี่ยนแปลง  39,991,110 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 15,574,667 15,574,667 ไม่เปลี่ยนแปลง  15,574,667 
4.  นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 15,546,667 15,546,667 ไม่เปลี่ยนแปลง  15,546,667 
5.  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 10,484,444 10,484,444 ไม่เปลี่ยนแปลง  10,484,444 
6.  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 7,773,333 ไม่เปลี่ยนแปลง  7,773,333 
7. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง - - + 10,000  10,000 
8. นายพลรชฏ เปียถนอม - 21,600 + 28,700  50,300 
9. นางเอมอร โชติยะปตุตะ - - -  - 
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล  
เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม   บริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต  ่ากว่าอัตราที่
ก าหนดขา้งตน้ได ้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารงานของบริษัท  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน  สภาพคล่อง  การขยายธุรกิจ  ความ
จ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต  และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้ 
 

ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปีของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นดงันี ้ 
 

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล - 20,280,000 - 

เงินปันผลประจ าปี  41,600,000 - 80,048,137 * 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ 0.08 0.07 0.23 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 97.73% 57.52% 68.01% 

* หมายเหต ุ: การจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากับดูแล ไดว้ิเคราะหป์ระเด็นความเสี่ยงที่ส  าคญัครอบคลมุประเด็นความเสี่ยง

ทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (ESG) ทัง้จากบริบทภายใน และภายนอกองคก์รที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันี ้

 
ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจและความเส่ียงอุบัติใหม่ 

ประเด็นความเส่ียง ผลกระทบต่อบริษัท มาตรการแก้ไข 
• ความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถดุบิและ

ห่วงโซ่อปุทาน 
• การหยดุชะงกัของการด าเนินธุรกิจ

เนื่องจากการขาดแคลนวตัถดุิบ 
• ตน้ทนุการผลิต 
• สงครามการคา้ (Trade war)  

• ก าหนดนโยบายไม่พึ่งพิงผูจ้  าหน่ายราย
ใดรายหนึ่งโดยมีการจดัหาและเพ่ิม
แหล่งวตัถดุิบในแต่ละประเภทให้
มากกว่า 1 แหล่ง เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การขาดวตัถดุบิ ในกรณีนีค้วรมีคู่คา้
จากหลายประเทศ 

• การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วตัถดุิบในตลาดโลกอย่างใกลช้ดิ และ
วิเคราะหแ์นวโนม้ของราคาและ
ประเมินความตอ้งการวตัถดุิบในแตล่ะ
ช่วงเพื่อลดผลกระทบ และสรา้งความ
มั่นใจในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน 

• ผลกระทบต่อรายไดแ้ละอตัราก าไร • ลดความเสี่ยงโดยการท าสญัญาซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward 
Contract)  

• ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโตท้าง
การคา้ของภาครฐั 

• ภาครฐั ภายใตก้รมการคา้ตา่งประเทศ 
สามารถเปิดประเทศไต่สวนการทุ่ม
ตลาดสินคา้ ท าใหต้น้ทนุสินคา้เพิ่มขึน้  
หมายเหต ุ: ปกติใชเ้วลาพิจารณาล่วงหนา้ 1 ปี  

• สรา้งเครือข่ายพนัธมิตรการน าเขา้จาก
หลายประเทศเพื่อลดความเสี่ยง  

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดา้น
เทคโนโลยีและนวตักรรม 

• การปรบัตวัทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทาง 
Platform ใหม ่เพ่ือเขา้ถึงลกูคา้บนสื่อ
ออนไลน ์รวมทัง้รูปแบบของการช าระ
เงินออนไลน ์

• หากบริษัทปรบัตวัตามเทคโนโลยีไม่ทนั
อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ เนื่องจาก
ความสามารถในการแข่งขนัลดลง  

• ปรบัปรุงและพฒันาโครงการทางดา้น
เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อตอบสนอง
ต่อการด าเนินธุรกิจ 

• พฒันาเทคโนโลยีและระบบการบริหาร
จดัการขอ้มลูและยกระดบัความปลอดภยั
ทางดา้นสารสนเทศของบริษัท 

• การใชช้ีวิตบนโลกออนไลนห์ลงั 
Pandemic (Covid-19) ท าใหเ้กิด Digital 
Life Society ซึ่งเป็นบริบทใหม่ (New 
normal)  

   2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
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ความเส่ียงด้านสังคม  

ประเด็นความเส่ียง ผลกระทบต่อบริษัท มาตรการการแก้ไข 
• การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร 

(Aging Society) ประชากรเขา้สู่สงัคมผู้
สงูวยั 

• รูปแบบของสินคา้ตอ้งเพิ่มนวตักรรม
เพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สงัคมผูส้งูวยั 

• สินคา้ตอ้งตอบสนองกบัการใชท้กัษะ
จากแรงงานนอ้ยลงมีความสะดวก ใช้
งานง่าย ตอบสนองกบัความตอ้งการที่
เปลี่ยนไป  
 

• การเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social 
Distancing) เนื่องจากโรคระบาดเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
สงัคม  

• การหยดุชะงกัของการด าเนินงาน
เนื่องจากโรคระบาด  

• บริษัทเพ่ิมส านกังานใหอ้ยู่แยกจากส่วน
ผลิต และในส่วนผลติก็มีสาขาย่อย เพื่อ
ป้องกนัการหยดุชะงกัในการด าเนินงาน  

 

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม  

ประเด็นความเส่ียง ผลกระทบต่อบริษัท มาตรการการแก้ไข 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศท าใหเ้กิดภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติ 

• ความเสี่ยงจากการที่ผูมี้สว่นไดส้่วนเสยี
ใหค้วามสนใจต่อประเด็นสิ่งแวดลอ้ม  

• ลกูคา้ตอ้งการผูผ้ลติสินคา้ที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

• ตน้ทนุสงูขึน้จากการปรบัปรุง
ขบวนการผลติ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
รองรบัการจดัการเรื่องสิ่งแวดลอ้ม  

• ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เช่น อทุกภยั เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง 

• บริษัทมีโรงงานในส่วนผลิตหลายสาขา  
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3.1 นโยบายและเปา้หมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื 

  บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจนวัตกรรมเหล็กที่สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับทั้ง  

ภาคธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และไดก้ าหนดแนวทางพฒันาองคก์รที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจในการสรา้งสรรคค์ณุค่าระยะยาว

ส าหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความส าเรจ็ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย บริษัทตระหนกัถึงคณุค่าการพฒันาที่ยั่งยืน  

  ส าหรบับริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เราไดพ้ฒันาและมีการก าหนดกรอบพฒันาที่ยั่งยืน เพื่อครอบคลมุการด าเนินธุรกิจ

ทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอ้ม ภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสรา้งความสัมพันธ์อันดีต่อ  

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และมีเป้าหมายใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยไดก้ าหนดกรอบการพฒันาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการท าใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ประสบความส าเร็จทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “INNOVATION FOR EVERY 

SUCCESS” เพราะเราเชื่อว่าถา้ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในห่วงโซ่อุปสงค ์อุปทาน ไดร้บัคุณค่าและประสบความส าเร็จ เราจะสามารถขับเคลื่อน

ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงบูรณาการกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การคิดอย่างสรา้งสรรค์ในการเพิ่มมูลค่ากับสินค้า หาวัตถุดิบทดแทน 

นวตักรรมเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อทดแทนการใชง้านเหล็กที่ตอ้งผ่านการชุบเคมี พัฒนาบุคลากรใหมี้ศักยภาพในการใชร้ะบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ รวมทัง้การหาคู่คา้ที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน เพื่อสรา้งนวตักรรมแนวคิดใหม่ที่สรา้งสรรค ์เพ่ือขับเคลื่อน

ภาคธุรกิจสงัคม และส่งมอบสินคา้เหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (Eco-friendly)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประธานคณะทำงาน 

การพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน 

เลขานุการ

คณะทำงาน 

ด้านการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

ด้าน

ส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 

ด้านสิทธิ

มนุษยชนและ

แรงงาน 

ด้านการมีส่วน

ร่วมพัฒนา

ชุมชนและ

สังคม 

ด้านการ

พัฒนา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

ด้านผู้บริโภค

และลูกค้า 

โครงสรา้ง ZIGA กับความยัง่ยนื 
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เป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเศรษฐกิจ : Innovative Thinking 

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS หน้า 
Business Growth • ผลการด าเนินงานดา้นรายได ้

• การกระจายมลูค่าสูผู่มี้ส่วน
ไดเ้สีย 

  34 

Innovation 
 

• การแกไ้ขปัญหาลกูคา้ Product responsibility  35-40 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม : Innovative material  

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS หน้า 
ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

• เหล็กกลัวาไนซ ์เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

Vendor  
Co-creation 

 41 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ 

• กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

• การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
โดยใชพ้ลงังานทดแทนอื่น 

Cost-competitive  42 

การจดัการของเสียและวสัดุ
เหลือใช ้

• การควบคมุมลพิษ Quality standard  43 
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ด้านสังคม : Innovative supply chain management  

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS หน้า 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็นธรรม  

• ระบบโครงสรา้งค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม 

• ระบบการประเมินผลดว้ย 
KPIs และ Competency 

Local employment  44 

ความมั่นคงและความกา้วหนา้
ในอาชีพ 

• ระบบ Career Path  
• การพฒันาศกัยภาพพนกังาน
ทกุระดบั 

Smart people  46 

การพฒันาศกัยภาพพนกังาน • การยกระดบัพนกังานในดา้น
ทกัษะ IT 

Smart people  48-50 

การส่งมอบสินคา้และบริการที่
มีคณุภาพ 

• การส่งมอบสินคา้และบริการ
ที่มีคณุภาพ 

Smart supply chain 
management 

 37, 52 

การสรา้ง Platform และ
ช่องทางที่ใหล้กูคา้ คู่คา้ และ
พนกังานเขา้ถึงความรูแ้ละ
ช่องทางสรา้งรายได ้

• พฒันาชมุชนรอบขา้ง  
• Online & Offline 

community  

Equalities  51 

ระบบสารสนเทศที่มีระบบ
จดัการที่ดีเพื่อส่งมอบสินคา้
และบริการที่สรา้งความพึง
พอใจ  

• การยกระดบัการบริการเพ่ือ
สนบัสนนุความส าเรจ็ของ
ลกูคา้ 

IT Driven  52 

ความปลอดภยัและสขุภาพ
พนกังาน 

• มาตรฐานความปลอดภยั Health, Safety & wellbeing  45 

 

ด้านบรรษัทภิบาล : Innovative Partner 

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS หน้า 
การก ากบัดแูลกิจการ • การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

• การต่อตา้นการทจุริต 
• จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 

Governance  70-78 

การบริหารความเสี่ยง • การบริหารความเสี่ยง Risk management   24-25 
การพฒันารว่มกบัพนัธมิตร • รว่มการพฒันารว่มกบั

พนัธมิตร  
Win-win Strategy  38 
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3.2 การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ (value chain)  

 3.2.1 ห่วงโซคุ่ณคา่ของธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INNOVATION FOR EVERY SUCCESS” 

Innovative 

Thinking 
Innovative 

material 

Innovative 

Supply 

Management 
Chain Innovative 

Partner 

STRATEGIST 

Innovative Thinking Innovative material 
Innovative Supply 

Management Chain 
 

Innovative Partner 

    

แสวงหานวตักรรมวสัดทุางเลอืก 

กระบวนการหรือบริการ เพ่ือ

แกไ้ขปัญหาลกูคา้ เพ่ือยกระดบั

คณุภาพชีวิตลกูคา้ดว้ยสินคา้ 

รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

สรา้งความยั่งยืนในระบบนิเวศ

ดว้ยนวตักรรมเพ่ิมมลูค่าสินคา้ 

สรา้งความเท่าเทียมในการ

เขา้ถึงขอ้มลู ระบบจดัการขอ้มลู 

และพฒันาสินคา้ กระบวนการ 

หรือบริการเพ่ือสรา้งและพฒันา

ห่วงโซ่คณุค่า 

รว่มมือกบัพนัธมิตร 

เพื่อสรา้งสรรค ์

และเพิ่มการเติบโต 

 

Strive for innovative 

material for customer’s 

pain point solution that 

enhance their better life 

and eco-friendly 

 

 

Improve value creation 

throughout the ecosystem 

and guide company 

toward sustainability 

Enhance the equalities 

throughout knowledge 

management and new 

platform to develop new 

product or services for 

the value chain 

Becoming a co-creative 

enterprise that boost growth 
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 บริษัทไดมี้การก าหนดแนวทางหรือกลยุทธใ์นการพฒันาความยั่งยืน 4 ดา้น เพื่อมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจที่สรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บัทัง้ภาค

ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน  

มุ่งสู่การเป็น “Innovation for every success”  

 

 

 

Innovative Thinking 

• Technology Management 
• Knowledge Management 
• Demand Management  
• Product Responsibility 

 
• Pain Point vs Solution 

 

 
• การหาสินคา้ใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหา
ใหล้กูคา้และขยายกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ 

• สรา้งสินคา้จากการแกไ้ขปัญหา
บางอย่างของลกูคา้ และ platform 
ใหม่เพื่อเขา้ถึงยคุ new next 
normal 

• Educate และส่งเสริมลกูคา้ในเรื่อง
สินคา้เราเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

• การเพ่ิม office ในเมืองเพ่ือสรา้ง
แวดลอ้มและดึงดดูคนรุน่ใหม่ 

 

 
• แสวงหานวตักรรมวสัดทุางเลอืก 

กระบวนการหรือบริการ เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาลกูคา้ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตลกูคา้ดว้ยสินคา้ 
รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 

Innovative material 

• Cost competitive 
• Vendor Co-creation 
• Quality Standard 

 

 

 
• Co-creation and Quality 

standard 

 

 
• การรว่มพฒันาสินคา้ที่เป็นสินคา้

ทดแทน  
(Better Cheaper Faster) 

• ยกระดบัมาตรฐานสากล ที่มีความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 
• สรา้งความยั่งยืนในระบบนิเวศดว้ย

นวตักรรมเพ่ิมมลูค่าสินคา้ 
 
 

Innovative Supply 

Management Chain 

• Local employment 
• IT Driven 
• Smart supply chain 

Management 
• Smart people 
• Equalities 

 

 

 

• IT Driven 

 

 

• การพฒันาทกัษะทรพัยากรบคุคล
ดา้นเทคโนโลย ี

• การว่าจา้งงานคนในทอ้งถิ่นและ
สนบัสนนุคูค่า้ในทอ้งถิ่น 

• การบรูณาการระบบสารสนเทศ 

• การพฒันาสงัคม ชมุชนรอบขา้ง 
สรา้งความเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมล า้ทางสงัคม 

 

 

• สรา้งความเท่าเทียมในการเขา้ถึง
ขอ้มลู ระบบจดัการขอ้มลู และ
พฒันาสินคา้ กระบวนการ หรือ
บริการเพ่ือสรา้งและพฒันาห่วงโซ่
คณุค่า 

 

 

Innovative Partner 

• Business Growth 
• Merchandising 

 

 

 
• Win-Win Strategy 

 

• Business to Customer’s 
Community 

• การสรา้งชมุชนของกลุ่มลกูคา้ทัง้
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 

 

 

• รว่มมือกบัพนัธมิตรเพ่ือสรา้งสรรค์
และเพิ่มการเติบโต 

 

 

กลยุทธห์ลัก 4 ด้าน Sustainability Factors ความมุ่งม่ันของ ZIGA Sustainability Strategies 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มสี่วนได้เสียในห่วงโซคุ่ณคา่ของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) 

วิธีการหาความคาดหวัง 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

(stakeholders needs and 
expectation) 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders responsiveness) 

1. ผูถ้ือหุน้/สถาบนัการเงิน 

 

• การจดัประชมุผูถ้ือหุน้ 
• การแถลงผลการด าเนินการ
ภายในไตรมาส 

• การประชมุนกัวิเคราะห์
การเงิน 

• กิจกรรมผูจ้ดทะเบียนพบผู้
ลงทนุ 

• การใหผ้ลตอบแทนจากการ
ลงทนุอย่างสม ่าเสมอและการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

• การปรบัตวัและแผนกลยทุธให้
สอดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลง
เพ่ือความยั่งยืน 

• การด าเนินงานที่มีความ
รบัผิดชอบสงัคม ชมุชม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

• การเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขนั 

• การด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

• ศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ 

 

• การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
• การสรา้งผลประกอบการทีด่ี 
• บริหารจดัการความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้ในอนาคต 
• การจ่ายเงินปันผล จ่ายช าระเงิน

คืนตรงเวลา 
• สนบัสนนุกิจกรรม อนัเป็น

ประโยชนต์่อสาธารณะ 
• การเปิดเผยขอ้มลู ผา่นทาง

ช่องทาง เว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  
แบบ 56-1 One report  

• น าเสนอนวตักรรมใหม่เพื่อให้
ลกูคา้มีความสะดวกสบาย 

2. ลกูคา้ 
 

• การเขา้พบลกูคา้/ตวัแทนขาย 
• การส ารวจความพึงพอใจ
ลกูคา้ 

• การใหค้วามรูท้างดา้นเทคนิค
กบัลกูคา้ 

• การใหล้กูคา้ไดเ้ขา้มาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต 

• การท ากิจกรรมรว่มกบัลกูคา้/
ตวัแทนขาย 

• การเปิดช่องทางออนไลน ์ 
ใหล้กูคา้มีโอกาสสอบถาม
ขอ้มลูเทคนิคลกูคา้ทั่วไป 

•  คณุภาพผลติภณัฑแ์ละการ
ใหบ้ริการที่ดีทัง้ก่อนและหลงัการ
ขาย 

• ราคาของสินคา้และบริการมี
ความเหมาะสม สินคา้ตอบโจทย์
ความตอ้งการลกูคา้ 

• ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

• นวตักรรมแกไ้ขปัญหาลกูคา้ได ้

 

• การตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ลกูคา้และการประเมินความพึง
พอใจลกูคา้ทกุปีเพ่ือน ามา
ปรบัปรุง 

• การบริหารจดัการความพึงพอใจ
ลกูคา้ 

• การพฒันาสินคา้ดว้ยนวตักรรม
เพ่ือแกไ้ขปัญหาลกูคา้โดย
แสวงหากลุ่มลกูคา้ใหม่ อาทิ งาน 
I-RETAIL  

• การพฒันาช่องทางการขายใหม่ 
ในรูปแบบ B2C และ Digital 
marketing 

• การออกแบบและพฒันา
นวตักรรมสินคา้ นวตักรรม 
กระบวนการ และนวตักรรม
บริการ ที่แกไ้ขปัญหาลกูคา้ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholders) 

วิธีการหาความคาดหวัง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders needs and 

expectation) 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders responsiveness) 

3. พนกังาน 

 

• กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน 
(online & offline) 

• กิจกรรมขอ้เสนอแนะ ผ่าน
กิจกรรมการประชมุ ESG 
โดยเนน้สิ่งแวดลอ้มและ
สงัคมโรงงาน 

• การรบัฟังความคิดเห็น  
ขอ้รอ้งเรียนพนกังาน (online 
& offline) 

• กิจกรรมคณะกรรมการความ
ปลอดภยั 

 

• การปฏิบตัติ่อแรงงานดว้ยความ
เป็นธรรม 

• ความกา้วหนา้ในสายงานและ
อาชีพ 

• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละ
สวสัดิการที่เป็นธรรม 

• การพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
โดยการส่งเสริมการเรียนรู ้

 

• การอบรมและพฒันาบคุคลากร
ใหมี้ทกัษะที่รองรบัการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ 
ultra influencer, Chief of 
transformation officer, The 
New CFO 

• สรา้งสภาพแวดลอ้ม  
อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยัในการท างาน 

• การปรบัปรุงระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน และประเมินผล 

• การจดักิจกรรมและโครงการ
สรา้งการมีส่วนรว่มภายในและ
นอกองคก์ร เช่น โครงการตลาด
นดัรว่มใจ 

• การจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชมุชน สงัคม เพื่อเสริมสรา้ง
การแบ่งปันอนัเป็นคา่นิยมองคก์ร 

 
4. คู่คา้/ผูร้บัจา้งช่วง/ 
    ผูส้่งมอบ 
 

• การประเมินผูส้่งมอบ 
ผูร้บัเหมาประจ าปี 

• การรว่มประชมุเพ่ือหา
แนวทางพฒันารว่มกนั  
ผ่านการพบปะพดูคยุ 

• การจดัการอบรมทางดา้น
เทคนิคกบัคูค่า้ เพ่ือใหค้วามรู้
พนกังาน 

• การจดัซือ้จดัจา้งที่เป็นธรรมและ
โปรง่ใสและใหค้ะแนนพิเศษ
ส าหรบัคูค่า้ที่มีสินคา้ 
กระบวนการ หรือบริการที่
ส่งเสริมเร่ืองรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

• การป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตกุารณ์
อนัตราย อนัก่อใหเ้กิดการ
หยดุชะงกัทางธุรกิจและ
ผลกระทบที่เกิดกบัชมุชน อาทิ 
คณุภาพของอากาศและน า้ทิง้ 

 

• การบริหารจดัการ ห่วงโซ่คณุคา่ 
• การก ากบัดแูล และแบบ 56-1 

One Report 
• การรว่มออกแบบ นวตักรรม

สินคา้ กระบวนการ หรือบริการ 
• การพฒันาคู่คา้โดยการ

แลกเปลี่ยนความรู ้หรือผ่านทาง
กิจกรรมบริษัท 
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ผู้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholders) 

วิธีการหาความคาดหวัง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders needs and 

expectation) 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders responsiveness) 

5. ชุมชน/สงัคม 
 

• การจดักิจกรรมรว่มกบัชมุชน 
และพบปะพดูคยุ 

• การมีส่วนรว่มในกิจกรรมของ
ชมุชนรอบโรงงาน 

• การเขา้ไปมีส่วนรว่มในการ
พฒันาชมุชนสงัคม ผ่านทาง
สถาบนัต่างๆ อาทิ ตลาด
หลกัทรพัย ์มหาวิทยาลยั 
สื่อมวลชน  

• การลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ด าเนินงาน อาทิ คณุภาพของ
อากาศ น า้ทิง้ 

• การสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน
ตลอดจนจดักิจกรรมส่งเสริม
รายไดช้มุชน 

• การสรา้งรายไดต้่อชมุชน 
 

• การยกระดบัการจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม 

• การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม น า้ 
ของเสีย การรีไซเคิล 

• การจา้งงานทอ้งถิ่นและสรา้ง
รายไดท้ี่ยั่งยืน 

• สนบัสนนุโครงการนกัศกึษา
ฝึกงาน 

• การเปิดเผยผลการด าเนินงาน
ผ่านแบบ 56-1 One report 

 
6. หน่วยงานราชการ/ 
    องคก์รภาครฐั 
 
 
 
 
 
 

• การเขา้รว่มรบัฟังการประชมุ
ชีแ้จงของส่วนงานภาครฐั 

• การศกึษาเงื่อนไขขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

• ขอ้มลูจากเว็บไซตท์างการ
ของหน่วยงาน  

• การปฏิบตัติามกฏระเบียบ 
ขอ้บงัคบั รวมทัง้มาตรฐานต่างๆ 

• การลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ด าเนินการปกติต่อสิ่งแวดลอ้ม
และสงัคม 

 

• การบริหารจดัการเรื่อง
สิ่งแวดลอ้ม พลงังานและน า้ 
ตลอดจนของเสียตามมาตรฐาน 

• การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
• การจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชพ้ลงังานทดแทน 
• การเผยแพร/่แลกเปลี่ยน/วิจยั

และพฒันาองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรมรว่มกนั 

• การเปิดเผยผลการด าเนินงาน
ผ่านแบบ 56-1 One report  
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ด้านเศรษฐกจิ  

 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 995.68 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 117.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.66 ล้านบาท และ 82.45 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อน 

ภาพรวมทางเศรษฐกิจ   

ตารางเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 

                                                                                                                                     

 หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 841.14 760.17 972.93 
ตน้ทนุขายและบริการ ลา้นบาท -747.85 -684.79 -772.84 
ก าไรขัน้ตน้ ลา้นบาท 93.30 75.37 200.09 
รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท 29.87 35.10 22.75 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ลา้นบาท -64.04 -55.71 -61.32 
EBITDA ลา้นบาท 83.89 70.63 186.60 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ลา้นบาท 42.56 35.26 117.71 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ บาท 0.08 0.07 0.23 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 5.53 4.67 14.97 
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย 2561 2562 2563 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ลา้นบาท 64.04 55.71 61.32 
ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงิน ลา้นบาท 7.92 12.23 16.41 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ลา้นบาท 41.6 20.28 80.05 
*ค่าจา้งและสวสัดกิารพนกังาน ลา้นบาท 46.86 44.41 47.25 
หมายเหต ุ: * รวมถึงเงินเดือน ค่าจา้ง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม  

 

การพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและใหค้วามส าคัญกับการสรา้งนวัตกรรมภายในองคก์ร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกคา้และคู่คา้ที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

ธุรกิจที่ใหค้วามส าคญักบั SDGs เพ่ือเพิ่มคณุค่าและเติบโตไปดว้ยกนั ตามกรอบการพฒันาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท 

บริษัทไดผ้ลักดันการขายในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาร่วมกับลู กค้ามากขึน้ในหลายโครงการ เช่น การให้

ค าแนะน า และเสนอสินค้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกค้า โดยผลการใชผ้ลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 

สามารถแกไ้ขปัญหาของลกูคา้ รวมทัง้บริษัทมีโครงการ Ziga Inno challenge เพ่ือสรรหานวตักรรมลดตน้ทนุในองคก์ร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์
สามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการสรา้ง

เนื่องดว้ยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่

มีปัญหาเรื่องสภาพแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัสามารถ

ควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้ัง

สามารถลดเวลาในการก่อสรา้งไดอี้กดว้ย 

SUPER ZIGA 
การทดลองใชเ้หล็ก SUPER ZIGA เป็นสินคา้ทดแทนไมไ้ผ่ที่จงัหวดัจนัทบรุี 
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การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

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

ความมุ่งมั่นที่จะพฒันาสิ่งใหม่ๆเห็นไดต้ัง้แต่การทดลองผลิตท่อโครงสรา้ง ดว้ยวตัถุดิบที่เป็นเหล็กชุบสงักะสีแบบ Pre-zinc เพื่อ

น าไปใชท้ดแทนท่อเหล็กด าชบุสงักะสี และลองปรบัเปลี่ยนความหนาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการพฒันา

สินคา้ใหม่ดว้ยการต่อยอดสินคา้ของบริษัทใหมี้การใชง้านที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสรา้งรา้นคา้ส าเร็จรูปแบบโมดูลาห ์ที่สามารถไดร้บั

การจดทะเบียนอนสุิทธิบตัร สิทธิทางปัญญาและการทดลองใชเ้หล็ก SUPER ZIGA ทดแทนวสัดไุมไ้ผ่แทน กระชงัปลาที่จงัหวดัจนัทบรุี 

 
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ  

บริษัทมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของสินคา้และบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้แต่การเลือก
วตัถุดิบจากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเม่ือผลิตเสรจ็ โดยสินคา้ของบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆดงันี ้

 
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสินค้า หน่วยงานทีรั่บรอง/ทดสอบ 

มอก.770 – 2533 ท่อเหล็กกลา้เคลือบสงักะสสี  าหรบัใชร้อ้ยสายไฟฟ้า  
(ท่อ DAIWA) 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

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

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

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

บริษัทใหค้วามคญัในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างสุดความสามารถ รวมถึงความรบัผิดชอบต่อทกุขัน้ตอนทัง้ก่อน

และหลงัการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซึ่งท าใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้โดยไดร้บัค าสั่งซือ้อย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทจดัใหมี้กระบวนการในการจัดการขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ในกรณีที่พบปัญหาจากการใชง้านสินคา้และบริการของบริษัท ตาม

ขอ้ก าหนดของระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมีขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้เกิดขึน้ ลกูคา้สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนต่างๆผ่านช่องทาง

ตวัแทนฝ่ายขาย หลงัจากนัน้บริษัทก็จะน าประเด็นดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายเขา้รว่มประชมุเพ่ือหารือ

ร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและกระบวนการป้องกัน จากนั้นก็จะตอบกลับขอ้รอ้งเรียนไปยังลูกคา้ใหร้บัทราบถึงแนวทางก ารจัดการและ

ป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเกิดซ า้ 

 นอกจากความรบัผิดชอบในเร่ืองการส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละบริการ บริษัทยงัมุ่งเนน้การใหค้วามส าคญัในการคดัสรรสินคา้วตัถุดิบ 

และบริการจากแหล่งผลิตหรือผูใ้หบ้ริการที่มีคณุภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรบัในแต่ละอตุสาหกรรม ซึ่งถือเป็นความรบัผิดชอบส่วน

แรกที่มีความส าคญัอย่างมาก ในการสรา้งการยอมรบัจากลกูคา้เพื่อใหเ้กิดการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละบริการดว้ยความมั่นใจ  

 

ด้านการบริหารความสัมพันธก์ับลูกค้า 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เป้าหมาย ระดับ 

ความพึงพอใจ 
เป้าหมาย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

>86% 82% >86% 85.43% >86% 89.43% 

 

 

 

 

 

บริษัทตัง้เป้าหมายสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้มากกว่า 90% ในปี 2564 ซึ่งเป็นความทา้ทายของบริษัทในการปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบริการ 

 

 

 

 

 

เปา้หมาย ป ี2563 

> 86% 

ผลการประเมนิ 

89.43% 
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จากการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ในปี 2563 มีหวัขอ้การประเมินหลกัๆ ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากขอ้มูลพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจลกูคา้ในปี 2563 สงูกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และไดร้บัคะแนนสูงขึน้จากปี 2562 

ในทัง้ 5 ดา้น โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความตัง้ใจที่จะน าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของลกูคา้มาปรบัปรุงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

เพ่ือการรกัษารากฐานลกูคา้ไดอ้ย่างมั่นคงและยาวนานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนรว่มกนัต่อไป  

 
การพัฒนาร่วมกับพันธมิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น (ZIGA) เปิดตวัพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โดยจับมือกับ บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค หรือ DCC เพื่อน าสินคา้ไป

วางจ าหน่ายในสาขาของไดนาสตี ้หวังเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้  สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต  
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZIGA ผู้ด  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้ง และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ   
เปิดเผยว่า  บริษัทไดจ้บัมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ DCC ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระเบือ้งเซรามิคปพูืน้และบผุนงั  โดยบริษัทจะน าสินคา้
ทุกรายการไปวางจ าหน่ายในสาขาของไดนาสตี ้ซึ่งปัจจุบนัมีสาขากว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพ่ือเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใหเ้ขา้ถึงกลุ่ม
ลกูคา้มากยิ่งขึน้  
 
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคู่ค้า  

 บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินการจัดซือ้จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนบริหาร

จดัการความเสี่ยงและร่วมพฒันาศกัยภาพคู่คา้ใหเ้กิดประโยชนร์่วมกันในระยะยาว เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและผลกัดนัใหเ้ติบโตรว่มกัน

อย่างยั่งยืน 
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 บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ (Suppliers Code of Conduct) ครอบคลมุประเด็นดา้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจสิทธิ

มนษุยชน สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และท าการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวไปยงัคู่คา้โดยไดใ้หคู้่คา้ไดล้งนาม

ในค ารบัรองคู่สญัญาคู่คา้ เพ่ือใหร้บัทราบแนวปฏิบตัิ นโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ดว้ย 

 นอกจากนีย้งัไดมี้การเปิดเผยนโยบายดงักล่าวและจรรยาบรรณคู่คา้ ทางเว็บไซตบ์ริษัทเพ่ือใหร้บัทราบนโยบายดงักล่าว เพ่ือใหคู้่

คา้ที่จะด าเนินธุรกิจร่วมกบับริษัทไดม้ั่นใจและไวใ้จที่จะเขา้ร่วมด าเนินธุรกิจกับบริษัทสามารถจัดหาไดใ้นราคาที่เหมาะสมและเกิดความ เป็น

ธรรมกบัทกุฝ่าย 

 
ด้านการร่วมพัฒนาความรู้กับคู่ค้า  

 ในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรูใ้ห้กับพนักงานภายในองค์กร โดยเชิญคู่ค้าหลักมาเป็นวิทยากรให้ความรูใ้น

หลากหลายหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 

 

การอบรมการใช้เคร่ืองลับใบเล่ือย 

เพ่ือใหพ้นกังานที่มีหนา้ที่ในการลบัคมใบเลื่อยใชเ้ครื่องลบัคมใบเลื่อยไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั รวมถึงจะช่วยในการลดการ

สญูเสียชิน้งาน ทางบรษิัทไดจ้ดัใหมี้วทิยากรผูช้  านาญจากภายนอกเขา้มาอบรมวิธีการใชง้านเครื่องดงักล่าว 

 

 

 

 

 

การอบรมการใช้งานเคร่ืองเช่ือมต่อเหล็ก 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้การอบรมก่อนการใชง้านเครื่องเช่ือมต่อเหล็ก เพ่ือใหพ้นักงานมีเขา้ใจถึงอนัตรายที่อาจเกิดจากการเช่ือม ใหผู้ร้บั

การอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัเกี่ยวกบังานเช่ือมและสามารถประเมินความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัในการท างานได้ 
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การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเก่ียวกับเคร่ืองอิงคเ์จ็ท 

เพ่ือใหพ้นกังานที่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งในการใชเ้ครื่องอิงคเ์จ็ทไดใ้ชเ้ครื่องอิงคเ์จ็ทไดอ้ย่างถกูตอ้ง  เพื่อลดปัญหาการผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึน้จากการใชง้าน  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้วิทยากรผูช้  านาญจากภายนอกเขา้มาอบรมวิธีการใชง้านเครื่องดงักล่าว 

 

 

 

 

 

การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าควบคู่ไปกับบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ครอบคลุมปัจจัยด้านคุณภาพสินคา้และบริการ  

ความปลอดภยั สิ่งแวดลอ้ม สงัคมและการก ากบัดแูลกิจการ โดยคู่คา้ใหม่ตอ้งผ่านการขึน้ทะเบียน และคดัเลือกตามเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดไว้

ก่อนจึงจะสามารถเขา้รว่มด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษัทได ้ 

เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจดัซือ้จดัหาและเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการจดัซือ้จัดหาที่ยั่งยืน บริษัทไดป้ระเมินผลคู่คา้

ทัง้รายใหม่และรายเดิมเป็นประจ าทกุปี  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การประเมิน vendor จากมูลค่าการซือ้ 100,00 บาทขึน้ไป 

 

การจัดซือ้จัดหาในท้องถิ่น  

รายงานสรุปการจดัซือ้จดัหาในทอ้งถิ่น ปี 2563 

สถานที่ คิดเป็นมูลค่า (บาท) ร้อยละ 

จงัหวดัสมทุรปราการ  49,945,727.13 100 

 

 

 

30 ราย 16 ราย 
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3.3 การจดัการดา้นความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดลอ้ม  

 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อม  

บริษัทใหค้วามส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพฒันาเทคโนโลยีที่สะอาดและทนัสมยั 

เพ่ือใหทุ้กกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืนโดยใชห้ลัก 3R คือ ลดการใชท้รพัยากร (Reduce) 

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero 

Emission) เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้ระบวนการสรา้งอตุสาหกรรมสะอาดอย่างแทจ้ริง  

การจดัการสิ่งแวดลอ้มของบริษัทที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมหมายถึงความตระหนกัว่า การประกอบกิจการไดก้่อใหเ้กิดผลกระทบ

ในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในระดบัมากและนอ้ย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบา้ง และยอมรบัว่าจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้พฒันากระบวนการ

ประกอบกิจการ ใหส้ามารถลดผลกระทบพรอ้มกับปกป้องและบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้มใหก้ลบัคืนมาไดด้งัเดิมในที่สุดเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและสรา้ง

ความยั่งยืนใหก้บักิจการเอง รวมทัง้สงัคม ชมุชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  

บริษัทก าหนดนโยบายเพื่อยกระดบัการอนุรกัษ์พลงังานละสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ โดยวางเป้าหมายการลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการโดยใชพ้ลงังานทดแทน หรือพลงังานสะอาดเพ่ือลดการใชป้ริมาณไฟฟ้า ซึ่งบริษัทไดว้างแผน

เป็นรูปธรรมตัง้แต่ปี 2563 และตัง้เป้าหมายลดการใชป้ริมาณไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานทดแทนใหไ้ดร้อ้ยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างไรก็ดี 

บริษัทจะมีการทบทวนเป้าหมาย การจดัการในดา้นสิ่งแวดลอ้มทุกปี เพื่อแผนปฎิบตัิที่เป็นรูปธรรม มีการปลูกสรา้งจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน

สะอาด หรือพลงังานทดแทน  

 

 3.3.2 ผลการดำเนินงานดา้นสิง่แวดล้อม  

 
เหล็ก ziga เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เหล็กซิกา้ คือเหล็กกัลวาไนซท์ี่เพ่ิมระดบัป้องกันสนิมทัง้ในและนอก เพราะขึน้รูปจากเหล็กกัลวาไนซท์ี่ชุบเสรจ็และลดขัน้ตอนการ

ชบุเคมีเพ่ือป้องกนัสนิมเพ่ิม  
เหล็กกัลวาไนซไ์ดร้บัการประเมินว่าเป็นเหล็กที่ใชพ้ลงังานวงจรชีวิตต ่า (low life cycle) และเหล็กกลัวาไนซเ์ป็นเหล็กที่ใชพ้ลงังาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดขบวนการผลิตและวงจรชีวิตของเหล็กชนิดนี ้ 
 

คุณสมบัติทีโ่ดดเด่น  
1. ประสิทธิภาพของทรพัยากร ขบวนการผลิตเหล็กกลัวาไนซ ์ใชท้รพัยากรที่มาจากธรรมชาติ ดงันัน้จึงลดภาระกบัสิง่แวดลอ้ม 
2. รีไซเคิลได ้ต่อใหเ้หล็กกลัวาไนซถ์กูใชซ้ า้ก็ยงัสามารถน ามาใชต้่อได ้หรืออยู่ในรูปแบบเศษเหล็กก็ยงัสามารถน ามาใชอี้กได ้
3. อายยุาว เหล็กประเภทนีอ้ายกุารใชง้านยาวมากเพราะป้องกนัสนิมไดด้ีกวา่ ดงันัน้จึงเป็นเหล็กที่ดีทัง้ดา้นเศรษฐกิจ คือประหยดัตน้ทนุกว่า
และดีกบัสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย   
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พลังงานไฟฟ้า 
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า หรือลดการใชพ้ลังงาน หรือการรณรงคก์ารใชพ้ลังงานเท่าที่จ  าเป็น บริษัทไดมี้

มาตรการในการลดการใชไ้ฟฟ้า ดงัต่อไปนี ้
 

• การประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารประหยดัไฟฟ้า 
• ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ไดใ้ชง้านตัง้แต่หา้โมงเย็น 
• ควบคมุอณุหภมิูเครื่องปรบัอากาศใหอ้ยู่ที่ 25 องศา 
• วางแผนใชพ้ลงังานทดแทน อาทิ การใชห้ลงัคา solar cell 
• วางแผนการติดต่อหน่วยวดัมิเตอร ์เพื่อติดตามผลไดช้ดัเจนขึน้ 

ผลการใชไ้ฟฟ้า 
        หน่วย : บาท 

 2562 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) % 

โรงงาน 4 1,601,134.40 1,565,925,.65 - 35,208.75 -2% 
ออฟฟิศ, โรงงาน 1, โรงงาน 3 3,170,530.36 3,710,778.65 540,248.29 17% 
โรงงาน 2 4,397,910.46 3,158,167.92 - 1,239,742.54 -28% 
โรงงาน 8 1,261,327.74 4,586,157.80 3,324,830.06 264% 
รวม  10,430,902.96 13,021,030.02 2,590,127.06 25% 

 
หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เนื่องจากมีการเพิ่มก าลงัผลิต อตัราส่วนต่อการผลิต เพ่ิมสงูขึน้ 3% ซึ่งบริษัทมีแผนจะดูแลเรื่องการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อลดการ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าดงักล่าว 

 

 การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทมีนโยบายและกลยุทธเร่ืองการใชพ้ลงังานทดแทน เพ่ือลดเร่ืองการใชไ้ฟฟ้า เพื่อจัดการลดปัญหาพลงังานทดแทน โครงการ

ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์(คาดว่าติดตัง้ในปี 2564) 
 

ตัวชีวั้ดผลด้านการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ 
 

1. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้หลงัจากตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ 
ข้อมูล การผลิตไฟฟ้า 

ขนาดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์535 วตัต/์แผง/ชั่วโมง (A) การผลิตไฟฟ้ารวมต่อชั่วโมง 
(A) x (B) = (ก)  1,319.31 กิโลวตัต/์ชั่วโมง  จ านวนแผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่ติดตัง้ 2,466 แผง (B) 

จ านวนเวลาที่ผลิตไฟฟ้าไดต้่อวนั 4 ชั่วโมง (C) ปริมาณผลติไฟฟ้าต่อปี 
(ก) x (C) x (D) = (ข)  1,583,172 kWh/ปี  
  

จ านวนวนัท างานต่อปี ตามโครงการทีด่  าเนินการอยู่เดิมที่ยื่นขอรบั
การส่งเสริม 300 วนั (D)  

 

2. มลูค่าไฟฟ้าที่ผลิตได ้หลงัจากติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ 
ข้อมูล การผลิตไฟฟ้า 

ปริมาณผลติไฟฟ้าต่อปี (ข)  1,583,172 kWh/ปี มลูค่าไฟฟ้าต่อปี  
(ข) x (ค) = (ง)  7,171,769.16 บาท/ปี  ค่าไฟฟ้า (ค)  4.53 บาท/kWh 
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ตัวชีวั้ดผลด้านการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ (การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย)์ 
 

การใช้พลังงานต่อปี 
ปีฐาน 

(ปี 2562) 
เม่ือสิน้สุดโครงการ 

(ปี 2564) 
1. พลงังานที่ใชอ้ยู่เดิม 
    - พลงังานไฟฟ้า 
    - มลูค่าไฟฟ้าที่ใช ้

 
2,897,000 kWh 
12.25 ลา้นบาท 

 
1,313,828 kWh 
5.08 ลา้นบาท 

2. พลงังานทดแทนชนิดที่ก าหนด เพื่อน ามาใชท้ดแทน    
    พลงังานที่ใชอ้ยู่เดิม  
    - พลงังานแสงอาทิตย ์

 
 

- 

 
 

1,583,172 kWh 
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  ร้อยละ 57.47 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในปีฐาน  

 

 
การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 
 

บริษัทมีนโยบายบริหารจดัการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจ ตามระบบ 3R ( Reduce Reuse Recycle ) มีการสรา้ง
จิตส านึกและการมีส่วนรว่มกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง และมีระบบการคดัแยกขยะตามประภทที่มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 
บริษัทมีการบริหารจดัการน า้มนัที่ไม่ใชแ้ลว้ คือประเภท coolant oil โดยด าเนินการรวบรวมจดัเก็บเพ่ือส่งก าจดั และไดว้่าจา้งบริษัท

ที่ไดร้บัอนญุาติจากกรมโรงงาน เพื่อน าไปก าจดัดว้ยวิธีที่ถกูตอ้งต่อไป โดยวิธีการก าจดัคือเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรบัของเสียอนัตราย  

 

ผลการด าเนินการก าจัดของเสีย 
 

 ปี 2562 ปี 2563 

ก าจดัน า้มนัสบู่ (coolant oil) 39.93 21.22 
ก าจดัตะกอน 5.84 - 
รวม 45.77 21.22 

 

 

 

Reduce  

Reuse  

Recycle 
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3.4 การจดัการความยัง่ยนืในมติดิา้นสงัคม  

 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นสงัคม  

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารทรพัยากรบคุคล ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัที่ส  าคญัของการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ซึ่งบุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส  าคัญที่ท  าให้เราสามารถ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย บริษัทใหค้วามส าคัญกับการบริหารทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการสรรหา  
การดูแลและรกัษาบุคลากรทกุระดบั โดยเฉพาะในส่วนของผูบ้ริหารเพ่ือกา้วทนักบับริบทของโลกใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมพรอ้มการ Transform 
ธุรกิจ  
 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรพัยากรบคุคลที่ดีและใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การดแูลและรกัษา
บุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากรพรอ้มทั้งตอบสนองประเด็นความตอ้งการและความคาดหวงัของพนักงานโดยเฉพาะเร่ืองค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความกา้วหนา้มั่นคงในอาชีพและเพ่ือใหก้ารพฒันาไปสู่องคก์รที่เขม้แข็งจึงตอ้งมุ่งเนน้การ
พฒันาเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถใหก้บัพนกังานอย่างต่อเนื่อง  
 

การดูแลพนักงานและสังคม  

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญกับการดูและทั้งพนักงานและสังคมซึ่งเป็นการดูแลสงัคมทั้งภายในและ
ภายนอก เพราะเราให้ความส าคัญกับพนักงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ดังนั้น บริษัทมีนโยบายให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนท์ี่เป็นธรรม มีการพฒันาทักษะความรู ้ความสามารถซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการลดความเหลื่อมล า้ทาง
สงัคม โดยการส่งเสริมพนักงานใหมี้ทกัษะและโอกาสในการกา้วหนา้ดา้นการงานโดยไม่ค านึงถึงวุฒิการศกึษา แต่ค านึงถึงทกัษะในดา้นนัน้ๆ 
ที่พึงจะปฏิบตัิงานได ้นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรูคู้่กับจริยธรรม และการแบ่งปันใหส้งัคมและชมุชน ผ่านการด าเนินงาน
โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของบริษัท 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตวัตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนไดแ้ละ
มีความพ่ึงพากนัและกนั โดยองคก์รมีความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการ
ไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
 
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยมีหลกัการที่ส  าคญั 2 ดา้นดงันี ้

• บริษัทเนน้ความรกัความสามคัคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่นอ้ง ท างานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ท างานที่เอือ้อ านวย และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองและน าความรูค้วามสามารถรว่มกนัสรา้ง
ความกา้วหนา้ทัง้ต่อตนเองและองคก์ร จึงจดัใหมี้การอบรมและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง 

• บริษัทจัดให้มีผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี ้ยขยัน ประกันสังคม  
เงินรางวลัพิเศษผลิตและขายเขา้เป้า ชุดยูนิฟอรม์ คอมพิวเตอร ์โน๊ตบุ๊ค งานเลีย้งสงัสรรคป์ระจ าปี จัดการแข่งขนักีฬา
ภายใน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/
งานศพ 
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน)  มีความห่วงใยต่อชีวิต และสขุภาพพนักงานทกุคน ดงันัน้จึงเห็นสมควรใหมี้การด าเนินงาน

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควบคู่ไปกบัหนา้ที่ประจ าของพนกังาน จึงใหก้ าหนดนโยบายไวด้งันี ้ 

1. ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบัติงานของพนกังานทกุคน 
2. บริษัทจะสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรุงสภาพการท างาน และสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส านึกของพนักงานใหป้ฏิบัติงานดว้ยวิธีที่

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

ปฏิบตัิงานในบริษัท 
6. พนกังานทกุคนตอ้งดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ที่ที่ก าลงัปฏิบตัิงาน 
7. พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท และร่วมเสนอความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสถานที่หรือสภาพแวดลอ้มในการท างานและวิธีการท างานใหมี้ความปลอดภยั 
8. บริษัทจะจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตามนโยบายที่ก าหนดไวข้า้งตน้เป็นประจ า 
 
ในปี 2562 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั  ดงันี ้

 
➢ การอบรมการท า CPR และการอบรมดับเพลิงข้ันต้น 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้การอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ใหก้ับพนกังานที่ยงัไม่ไดร้บัการอบรม โดยในหลกัสตูรนีท้างวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร

ไดเ้พ่ิมหวัขอ้การอบรมการท า CPR ซึ่งสอนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิจากหุ่นจ าลองใหก้บัพนกังานของบริษัท 

 

 

 

 

 

➢ การอบรมการใช้งานเคร่ืองเช่ือมต่อเหล็ก 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้การอบรมก่อนการใชง้านเครื่องเช่ือมต่อเหล็ก เพ่ือใหพ้นักงานมีเขา้ใจถึงอนัตรายที่อาจเกิดจากการเช่ือม ใหผู้ร้บั

การอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัเกี่ยวกบังานเช่ือมและสามารถประเมินความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัในการท างานได้ 
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➢ การอบรมการปฏิบัติงานของแผนกเคร่ืองรีด 

เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทางบริษัทไดจ้ดัใหมี้การอบรมใหค้วามรูเ้พ่ือเพ่ิมทกัษะในการท างานของพนกังาน รวมถึง

การลดของเสียจากการไม่เขา้ใจในขัน้ตอนการท างานและการใชง้านของเครื่องจกัร 

 

 

 

 

➢ การอบรมการปฏิบัติงานของแผนกแพ็คกิง้-โลโก้ 

เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทางบริษัทไดจ้ดัใหมี้การอบรมใหค้วามรูเ้พ่ือเพ่ิมทกัษะในการท างานของพนกังาน รวมถึง

การลดของเสียจากการไม่เขา้ใจในขัน้ตอนการท างานและการใชง้านของเครื่องจกัร 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

บริษัทท าการประเมินค่างานทกุต าแหน่งงาน เพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งค่าจา้งงานใหเ้หมาะสมกบัคา่งานของแตล่ะต าแหน่งโดยการ
จา้งบริษัทที่ปรกึษาเขา้มาด าเนินการให ้เพื่อความเป็นกลางในการประเมินคา่งาน และในทกุปีบรษิัทไดส้  ารวจคา่ตอบแทนและสวสัดิการที่
แข่งขนัไดแ้ละทบทวน เพื่อใหม้ั่นใจว่าโครงสรา้งค่าตอบแทนหรือสวสัดิการสามารถแข่งขนัได ้
 
บริษัทมีระบบการวดัและการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนเพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัผูป้ฏบิตัิงาน 

• กระบวนการและวิธีการ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะร่วมกับผูบ้งัคับบญัชาในการก าหนด Individual 
KPIs และรับทราบ Competency ประจ าต าแหน่งที่จะใช้ในการประเมินศักยภาพ ตั้งแต่ต้นปี  
บริษัทก าหนดให้มีการติดตาม KPIs  บริษัทก าหนดใหมี้การติดตามปรบัปรุงผลงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเพ่ือใหผ้ลประเมินมีความเที่ยงธรรม 

• หวัขอ้การประเมินจะรวมถึงส่วนของการปฏิบตัิตามกฏระเบียบและวินยัในการท างาน การประเมินผล
ในส่วนของการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินในส่วนของความสามารถ
ในการเรียนรูง้านและการพฒันาตนเอง การประเมินผลในส่วนของการมีมนุษยส์มัพนัธก์ับผูร้่วมงาน
และการติดต่อสื่อสาร 
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3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม  

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2563  

1.  ทบทวนโครงสรา้งค่าตอบแทน/สวสัดกิารและสิทธิประโยชน ์
2.  ทบทวน job grade/job level เพ่ือประเมินค่าตอบแทน 
3.  มีเครื่องวดัและแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน อาทิเช่น KPIs 
4.  มีระบบการสื่อสารและช่องทางใหม่ เช่น ช่องทาง social media เพื่อสรา้งความรวดเรว็และไดร้บั feedback โดยเรว็ 
5.  จดัท าประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุตรวจสขุภาพประจ าปีใหก้บัพนกังาน 
6.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งพนกังานทกุคนมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

ครอบครวั ZIGA ปี 2563 

 

 

 

 

จ านวนพนกังานจา้งใหม่ ปี 2563 
ทัง้หมด   37   คน 

โดยเป็น ชาย 27 คน และ หญิง 10 คน 

 

อัตราการจ้างงานปี 2562-2563 
 

ปี (พ.ศ) จ านวนพนักงานจ้างใหม่ 
2562 35 
2563 37 

 

ความม่ันคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตตาม career path มีการโอนย้ายหรือแต่งตั้งความรับผิดชอบ ตามความรู ้ความสามารถ  
โดยคดัเลือกจากพนกังานภายในก่อนเม่ือมีต าแหน่งงานว่าง บริษัทมีการดแูลและก าหนดหลกัเกณฑเ์สน้ทางความกา้วหนา้ของพนกังานในทุก
ระดบั โดยแบ่งออกเป็นสายบริหาร (Management) และสายปฏิบตัิการ (Specialist) ส่งเสริมพนกังานทกุคนมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานและ
วิชาชีพที่ตนเองถนดัและมีความสามารถ มีโอกาสโอนยา้ยขา้มสายงาน หรือแต่งตัง้มอบหมายใหไ้ปรบัผิดชอบงานดา้นอ่ืนๆ นอกจากนีบ้ริษัทมี
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ในต าแหน่งที่ส  าคญั 

เพ่ือรองรบักับบริบทที่เปลี่ยนไป บริษัทมองหาผูมี้ความสามารถทางดา้นสารสนเทศโดยคัดเลือกจากพนักงานบริษัทภายในก่อน 
และมีแผนแสวงหาบคุลากรเพิ่มเติมที่มีศกัยภาพ บริษัทเริ่มมีการอบรมพนกังานผ่านทัง้ช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน  ์ 
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
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การยกระดับพนักงานในด้านทักษะ IT 
 

พนกังานของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นคนทอ้งถิ่น และชมุชนใกลเ้คียงโรงงานจงัหวดัสมทุรปราการ บริษัทเรามองเห็นการพฒันาทกัษะ
ดา้น IT โดยใหโ้อกาสพนกังานบริษัท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

จ านวนอัตราบุคลากรที่ว่าจ้างในย่านพระสมุทรเจดีย ์
 
 
 
 
 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนบัสนนุความกา้วหนา้ในการพฒันาบคุลากรโดยมีเป้าหมาย พฒันาบคุลากรใหเ้ขา้กบับริบทใหม่ที่มีเร่ือง
ของดิจิทลัเขา้มาในชีวิตประจ าวนัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้อีกทัง้ บริษัทมีการลดขัน้ตอนการท างานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศในการประมวลผล 
เพ่ือตดัสินใจและใชเ้ป็นช่องทางสื่อสาร และเพ่ือการยกระดบับริษัทสู่ยคุดิจิทลั ในส่วนทกัษะดา้นดิจิทลัของพนกังาน เบือ้งตน้ใหรู้เ้ท่าทนัและใช้
เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ  Digital 
literacy หมายถึง ทกัษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร ์โทรศพัท ์แทปเลต โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์และสื่อออนไลนม์าใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสดุในการสื่อสาร การปฏิบตัิงาน และการท างานร่วมกันหรือใชเ้พ่ือพฒันากระบวนการ
ท างานหรือระบบงานในองคก์รใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสรา้งการมีส่วนร่วม สรา้งแรงจูงใจและสรา้ง
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากร จัดใหมี้การฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติงานจริงหรือสอนระหว่างปฏิบัติงานตลอดจนก าหนด
มาตรการหรือขอ้บังคับใหบุ้คลากรในส านักงานตอ้งพัฒนาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างจริงจัง โดยการเช่ือมโยงกับการ
บริหารทรพัยากรบคุคลของหน่วยงาน 

 

 

ชาย 

51 คน 

หญงิ 

23 คน 

 
ผมเร่ิมตน้ท ำงำนอยู่ที่แผนกคลังสินคำ้ของ ZIGA มำสองปีคร่ึง หลังจำกนั้นผู ้บริหำรเห็น
ต ำแหน่ง IT ว่ำง ไดใ้หโ้อกำสผมเขำ้ไปวดัทกัษะ และไดร้บักำรส่งเสริมและพฒันำจำกผูบ้ริหำร 
ตอนนีผ้มอยู่แผนก IT และไดมี้โอกำสอบรม เรียนรูพ้ฒันำทกัษะและไดร้ับงำนที่ทำ้ทำยอยู่
เสมอทีแ่ผนก ITครบั ปัจจุบนัผมท ำงำนที ่ZIGA มำ 7 ปีแลว้ครบั 
 

“ “ 
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1. ดา้นการใชง้านคอมพิวเตอร ์มุ่งเนน้ใหบ้คุคลากรใชค้อมพิวเตอร ์ฮารด์แวร ์ระบบปฏิบตัิการ และการจดัการขอ้มลูต่าง ๆ ได ้เช่น   
    การสรา้งแฟ้มขอ้มลู การเคลื่อนยา้ยแฟ้มขอ้มลู เป็นตน้ 
2. ดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า บคุลากรส่วนใหญ่สามารถจดัการงานเอกสาร การจดัรูปแบบขอ้ความ จดัการย่อหนา้ 
    เอกสาร แทรกวตัถลุงบนงานเอกสาร จดัรูปแบบเอกสาร และพิมพเ์อกสารได ้
3. ดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ บคุลากรส่วนใหญ่สามารถจดัการแผ่นงาน จดัเซลลแ์ถว คอลมัน ์การปรบัแต่งขอ้มลูในแผ่น 
    งาน การจดัรูปแบบแผ่นงาน การ ค านวณขอ้มลูบนแผ่นงาน การแทรกวตัถ ุ
4. ดา้นการใชอิ้นเทอรเ์น็ต บริษัทมุ่งสรา้งบคุลากรส่วนใหญ่สามารถใชง้าน อินเตอรเ์น็ตได ้เช่น เรียนรูก้ารใชง้านจากเว็บ 
    บราวเซอร ์การเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่าน Streaming และ e – learning ผ่านเว็บบราวเซอรต์่างๆ มีความสามารถในการคน้หาขอ้มลู 
     จากเสิรช์เอนจิน เช่น Google เป็นตน้ และบคุลากรบางส่วนสามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
5. ดา้นการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ บริษัทบคุลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถใชง้าน โปรแกรมน าเสนอ การสรา้งงาน การจดัการมมุมอง 
    การเลือกใชเ้คา้โครง การใชง้านขอ้ความบนสไลด ์
6. ดา้นการท างานรว่มกนัแบบออนไลน ์บริษัทมุ่งสรา้งบคุลากรส่วนใหญ่ไม่เคยใชก้าร ท างานรว่มกนัแบบออนไลน ์การใชง้านและ 
    การแบ่งปันพืน้ที่การท างานออนไลน ์การใชง้านโปรแกรมแบ่งปันหนา้จอ การใชง้านโปรแกรมประชมุทางไกลผ่านจอภาพ เรียนรู ้
    การท างานโดยใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ Video Conference, E – mail, Messaging และเครื่องมือเทคโนโลยีในการแชรข์อ้มลู  
    เพ่ือที่จะใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดใ้นสถานที่ต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก และรวดเรว็มากยิ่งขึน้ 

ทั้งนี ้บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนในระหว่างปฏิบัติงานจริง หรือ
การศกึษาดงูานจากหน่วยงานอื่น   

 

➢ โครงการพี่เลีย้ง ZIGA   
 

 

 

 

 

บริษัทใหค้วามส าคัญในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีพี่เลีย้งคอยใหค้ าแนะน าผ่านโปรแกรม on the job 
training ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน นับตัง้แต่วนัแรกที่ปฏิบตัิงาน และฝึกใหพ้นักงานรุ่นพี่ดูและสอนงาน สรา้งวฒันธรรมองคก์ร ดว้ยค่านิยม smart 
spirit energetic sharing เป็นการใชร้ะบบพี่เลีย้ง ถ่ายทอดใหค้วามรูแ้ก่พนักงานรุน่นอ้ง และในช่วงตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทกัษะเพื่อ
วดัระดบัความรูค้วามสามารถประจ าต าแหน่ง เพ่ือการปรบัต าแหน่งใหสู้งขึน้และมีหนา้ที่แตกต่างไปจากเดิมและสรา้งมูลค่าแก่ตวับุคลากร
สงูขึน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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➢ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัการเขา้รว่มอบรมสมัมนาหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการ
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการต่อยอดความคิดใหม่ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารสามารถปรับตัว กับบริบทใหมของโลกเพื่อ Transform ธุรกิจ 
ในอนาคต 

➢ การอบรมกรรมการ 

 

 

 

 

บริษัทมีกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และแสวงหาความรูใ้นหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอและบริษัทสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนไดศ้ึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรม
หลกัสตูรอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งซึ่งท าใหเ้กิดมมุมองที่มีประโยชนน์ ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบริษัท 

นอกจากนัน้ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท ยงัไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมสมัมนาความรูใ้นดา้นต่างๆ  
ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรบัเชิญในกิจกรรมสมัมนาต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์และความ
คิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์และความคิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆอีกดว้ย 

 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมพนักงานทัง้หมด (ช่ัวโมง) 1,710 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมโดยเฉล่ีย (ช่ัวโมง) 15 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท) 316,926 

 

 

 

หลกัสตูร ULTRA INFLUENCER by Fivewhale อบรมหลกัสตูร Crisis Financial Officer by MAIและ MAI A  A  
 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
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ZIGA MARKET โครงการตลาดนัดร่วมใจ 

บริษัทมีนโยบาย สนับสนุนการพฒันาอาชีพและรายไดชุ้มชน โดยล่าสุดไดจ้ัดงาน ตลาดนัดร่วมใจเพ่ือช่วยเหลือโรงงาน รา้นคา้ 
บริเวณใกลเ้คียงโรงงาน อนัเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทจึงเปิดโรงงานซิกา้ ใหใ้ชส้ถานที่ฟรี ซึ่งนอกจากบริษัทจะไดโ้อกาสสรา้ง
ชุมชนสัมพันธก์ับโรงงานเพ่ือนบา้น เรายงัมีโอกาส ช่วยใหชุ้มชนในย่านไดส้ินคา้ราคาโรงงานซึ่งเป็นการไดร้บัประโยชนท์ัง้สองฝ่าย รวมทั้ง
บริษัทก็ไดมี้โอกาสสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ ชมุชนช่างย่านพระสมทุรเจดียอี์กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการด าเนินงาน ZIGA MARKET 

 จ านวน (ราย) มูลค่า (บาท) 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 1  298,054  
โรงงานในชมุชนพระสมทุรเจดีย ์

     - อาหาร 

     - เครื่องนุ่งห่ม 

     - เครื่องอปุโภค 

 
1  
2  
1  

 
20,000  
250,000 
400,000  

รา้นคา้ปลีกประเภทอาหาร 2  20,000  
สถาบนัการเงิน 2  300,000  
มูลค่าจากการด าเนินงาน 9  1,288,054  
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การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การบริหารการส่งมอบสอดคล้องกับแผนผลิต 

           บริษัทมีนโยบายยกระดบัการบริหารงานดว้ย Power Bi เพ่ือส่งเสริมความส าเรจ็ของลกูคา้ในการไดร้บัสินคา้ตรงเวลาและสามารถวาง
แผนการจดัการสต๊อกของลกูคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหท้กุๆการส่งมอบสินคา้และบริการเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย ถกูตอ้ง และ
สามารถตรวจสอบได ้บริษัทไดน้ ามาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015 มาก ากบัดแูลขัน้ตอนและวิธีการตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหา 
การสั่งซือ้ การตรวจรบั และการขนสง่ บริษัทมีแนวทางการด าเนินการทีส่  าคญัดงันี ้

 

ความถูกต้อง บริษัทมีการตรวจสอบความถกูตอ้งของสินคา้ ขอ้ก าหนดสินคา้ และการส่งมอบใหเ้ป็นไปตามก าหนดเง่ือนไข
การส่งมอบ รวมถึงเอกสารการส่งมอบต่างๆ ตามความต้องการลูกค้า โดยจะมีกระบวนการท างานและ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของสินคา้ (checklist) ก่อนน าสินคา้ส่งไปยงัสถานที่นดัหมาย 

เวลา บริษัทใหค้วามส าคัญมากที่สุดเรื่องการส่งมอบตามแผน ซึ่งบริษัทใชร้ะบบ power bi ในการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหก้ารสนบัสนนุการวางแผนสินคา้และสต๊อกคงคลงัใหล้กูคา้ เพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบต่อลกูคา้จากการน า
สินคา้ไปใชง้าน หรือจ าหน่ายต่อเนื่องจากสินคา้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ความรวดเร็ว บริษัทใหค้วามส าคญักับความรวดเรว็ในการส่งมอบและใหบ้ริการเพื่อตอบสนองลูกคา้ในบางกรณีที่ตอ้งการ
ใช้สินค้าเร่งด่วน บริษัทมีขั้นตอนการจัดการความส าคัญและให้บริการกับลูกค้า ในเรื่องการส่งมอบ  
การบริหารงานขนส่ง บริษัทมีขั้นตอนและลดความผิดพลาดด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความส าเรจ็ลกูคา้ 

มาตรฐาน 

 

เพ่ือใหเ้กิดการส่งมอบสินคา้ที่มีคุณภาพ บริษัทไดร้กัษาระดบัมาตรฐานในการส่งมอบสินคา้และบริการให้
คงที่สม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบสินค้าและบริการตามมาตรฐานทุกครั้ง และยินดีรับฟัง
ขอ้เสนอแนะน าเพื่อยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้ สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และท าใหเ้กิดความแตกต่าง
จากคู่แข่ง 
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4.1 วเิคราะหก์ารดำเนนิงานและฐานะการเงนิ  

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

บริษัทมีความมุ่งมั่นและมีแผนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์รโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา
ลูกคา้ และสรา้งความไวว้างใจในสินค้าภายใตแ้บรนด ์ZIGA และ DAIWA โดยใชน้วัตกรรมในการแก้ไขปัญหาลูกค้า (Better , Cheaper, 
Faster) รวมทัง้วิสยัทศัน ์บริษัท “ Value creation through innovation” นวตักรรมสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืน 
         บริษัทเริ่มตน้ด้วยการเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ  ( Electrical conduit ) ภายใต้แบรนด ์“ไดว่า (“DAIWA”) ต่อมาได้พัฒนา
รูปแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการลกูคา้โดยอาศยัเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม พฒันาเป็นสินค้าในกลุ่มของเหล็กโครงสรา้งประเภท pre-
zinc ภายใตแ้บรนด ์(“ZIGA”) บริษัทมีแผนงานในอนาคตดงันี ้

1.    ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สรา้งลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

2.    ขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อปุทาน ลดตน้ทนุบริหาร 

3.    วิจยัพฒันาสินคา้นวตักรรม กระบวนการและบริการเพ่ือรองรบับริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  

จดุเด่นในการแข่งขนั 

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

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

DAIWA  

การบริโภคเหล็กส าเรจ็รูปของไทยในปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 19.6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยอยู่ที่ 14.9 ลา้นตนั การผลิตเหล็กใน
ประเทศอยู่ที่ 6.41 ลา้นตัน ปรบัลดลงรอ้ยละ 16.0 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ อยู่ที่ 7.6 ลา้นตัน การส่งออกหดตัวรอ้ยละ 23.5 เม่ือเทียบกับ 
ปีก่อนหนา้(ขอ้มูลอา้งอิง สถาบันเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย) เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งชะลอตัวลง จากการอนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณล่าชา้ ความถดถอยของเศรษฐกิจท าใหภ้าคอตุสาหกรรมปรบัลดการผลิตลง ราคาตน้ทนุผนัผวนทุกภูมิภาคและมีทิศทางปรบัตวั
ลดลง ส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย ถึงแมว้่าบริษัทสามารถรกัษายอดขายได ้แต่ไม่สามารถปรบัราคาขายในอตัราที่สูงขึน้ไดม้าก ประกอบกับ
ตน้ทนุของเหล็กด าทาสี ซึ่งเป็นกลุ่มสินคา้ที่เราทดแทนมีราคาต ่ากว่ามาก ในขณะที่เหล็ก Pre-zinc มีตน้ทนุสงูกว่า ภายใตค้วามผนัผวนบริษัท
ปรับกลยุทธควบคุมปริมาณสต๊อกวัตถุดิบอย่างระมัดระวัง และมุ่ งสรา้งแบรนด์ให้เป็นที่ไว้วางใจส าหรับช่างและพ่อบ้านสมัยใหม่  
ที่เลือกซือ้สินคา้คุณภาพ บริษัทไดส้รา้งช่องทางการจัดจ าหน่าย Online เพ่ิมขึน้ เพื่อสรา้งแบรนด ์ซิกา้ ใหใ้กลช้ิดกบัลกูคา้ ซึ่งในระหว่างปีไดมี้
การทดลองออกสินคา้ใหม่ ไดแ้ก่ ลวดเชื่อมไฟฟ้าส าหรบัเหล็กกัลวาไนซ ์ และสีทาเหล็กกัลวาไนซ,์  Ziga DIY ราวตากผา้ เป็นตน้ เนื่องจาก

 4. การวเิคราะหแ์ละคำอธบิายของฝา่ยจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
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บริษัทยังคงตอ้งการหลีกเลี่ยงในการแข่งขันการตัดราคา (price war) นอกจากนีบ้ริษัทได้ขยายตลาดในกลุ่มสินคา้ ท่อรอ้ยสายไฟ และ  
ท่อโครงสรา้ง เพื่อขายเขา้โครงการขนาดใหญ่มากขึน้ ภายใตแ้บรนด ์DAIWA ซึ่งไดร้บัมาตรฐานสากลและไดร้บัความไวว้างใจในโครงการที่
ส  าคญัของประเทศไทย 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดงัต่อไปนี ้
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 

ในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีโครงสรา้งรายไดร้วม ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA  747,988 85.88 650,969 81.85 856,031 85.98 
รายไดจ้ากการขาย - DAIWA  90,085 10.34 109,197 13.73 116,901 11.74 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน  3,071 0.35 - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 841,144 96.57 760,166 95.58 972,932 97.72 
รายไดอ่ื้น 29,874 3.43 35,135 4.42 22,746 2.28 
รายไดร้วม 871,018 100.00 795,301 100.00 995,678 100.00 

 
รายได้รวมของบริษัทในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 มีจ านวน 871.02 ล้านบาท 795.30 ล้านบาท และ 995.68 ล้านบาท 

ตามล าดับ  โดยสินคา้ในกลุ่ม ZIGA เป็นกลุ่มสินคา้หลักที่บริษัทจ าหน่ายในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 80-89 ของรายไดจ้ากการขาย และ
รองลงมาเป็นสินคา้ในกลุ่ม DAIWA บริษัทมิไดมุ้่งเนน้การจ าหน่ายมากนกั เนื่องจากตอ้งการใชก้ าลงัการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตสินคา้กลุ่ม 
ZIGA ส่งผลใหย้อดขายในกลุ่มสินคา้ DAIWA มีสดัส่วนเพียงประมาณรอ้ยละ 12 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัท  
 

รายได้จากการขาย 

 

รายได้จากการขาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA  747,988 88.93 650,969 85.64 856,031 87.98 
รายไดจ้ากการขาย - DAIWA  90,085 10.71 109,197 14.36 116,901 12.02 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน   3,071 0.36 - - - - 

รายไดจ้ากการขายรวม 841,144 100.00 760,166 100.00 972,932 100.00 

 
โดยรายไดจ้ากการขายแบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ ์ZIGA, ผลิตภัณฑ ์DAIWA และรายไดจ้ากการขายอ่ืน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ ์ZIGA 

เป็นสินค้าประเภทเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ชุบสังกะสี (Galvanized) ซึ่งบริษัทสามารถผลิตได้ทั้งในรูปแบบท่อกลม  
ท่อแบน ท่อเหลี่ยม และรูปตวัซี มีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีขนาดหนา้ตดัหรือเสน้ผ่าศูนยก์ลางและความหนาแตกต่างกันไป 
ปัจจุบนับริษัทผลิตสินคา้ในรูปแบบท่อกลมเป็นหลกั ในปี 2563 บริษัทเริ่มเพ่ิมผลิตสินคา้ในรูปแบบท่อเหลี่ยม ท่อแบน และตวัซี โดยมีรายได้
จากการขาย ZIGA ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 747.99 ลา้นบาท และ 650.97 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 88.93 และ
รอ้ยละ 85.64 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั   

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

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย ZIGA เท่ากับ 856.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 87.98 ของรายไดจ้ากการ
ขายรวม โดยรายไดจ้ากการขาย ZIGA เพ่ิมขึน้จ านวน 205.1 ลา้นบาท ซึ่งมีอตัราการเติบโตของยอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 31.5 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัรายไดจ้ากการขาย ZIGA ในปี 2562 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย ZIGA ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง)  

 

รายได้จากการขาย ZIGA 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA       
ผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 674,052 90.12 530,675 81.52 703,354 82.16 
รายย่อย (ขายปลีก) 73,937 9.88 120,294 18.48 152,676 17.84 

รวม ZIGA 747,989 100.00 650,969 100.00 856,030 100.00 
 
 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ ์DAIWA 

เป็นสินคา้ประเภทท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ซึ่งบริษัทผลิตไดต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีรูปแบบเป็นท่อกลม ขนาดความยาว 3 
เมตร และมีขนาดหนา้ตัดหรือเสน้ผ่านศูนยก์ลางและความหนาแตกต่างกันไป โดยมีรายไดจ้ากการขาย DAIWA ในปี 2561 และปี 2562 
เท่ากับ 90.08 ลา้นบาท และ 109.20 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.71 และรอ้ยละ 14.36 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
ตามล าดบั   

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

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

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย DAIWA เท่ากับ 116.90  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.02  ของรายไดจ้าก
การขายรวม โดยรายได้จากการขาย DAIWA เพิ่ มขึ ้นจ านวน 7.70 ล้านบาท ซึ่ งมีอัตราการ เพิ่ มขึ ้นของยอดขายร้อยละ 7.05   
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เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย DAIWA ในปี 2562 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย DAIWA เพิ่มขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) และลดลง
ในกลุ่มลูกคา้รายย่อย (ขายปลีก) เนื่องจากบริษัทมีการท าการตลาดเพิ่มขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) โดยสินคา้กลุ่ม DAIWA นัน้เป็น
สินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้อยู่แลว้  
 

รายได้จากการขาย DAIWA 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย – DAIWA       
ผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 86,137 95.62 106,738 97.75 114,894 98.28 
รายย่อย (ขายปลีก) 3,948 4.38 2,459 2.25 2,007 1.72 

รวม DAIWA 90,085 100.00 109,197 100.00 116,901 100.00 
 
3. รายได้จากการขายอ่ืน 

ในปี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ก่อสรา้งส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์(I-RETAIL) จ านวน 3.07 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 0.36 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

 

รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้นของบริษัทประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษซาก, ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์, ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
รายไดอ่ื้นๆ เช่น รายไดค้่าขนส่งและดอกเบีย้รบั เป็นตน้  โดยบริษัทมีรายไดอ่ื้นใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 29.87 ลา้นบาท และ 35.14 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.43 และรอ้ยละ 4.42 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ในปี 2561 และปี 2562 ส่วนประกอบหลกั
ของรายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

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

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีรายได้อ่ืนเท่ากับ 22.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.28 ของรายไดร้วม โดยรายไดอ่ื้นลดลง
จ านวน 12.39 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 35.26 เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดอ่ื้นในปี 2562 โดยส่วนประกอบหลกัเป็นรายไดจ้าก
การขายเศษวสัด ุคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 61.64 ของรายไดอ่ื้น  

 

 

 

รายได้อ่ืน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 9,672 32.38 10,551 30.03 14,021 61.64 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ิน - - 1,495 4.26 1,061 4.66 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 18,990 63.57 21,913 62.37 6,283 27.62 
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุ 188 0.63 - - 29 0.14 
อ่ืนๆ 1,024 3.42 1,176 3.35 1,352 5.94 

รวมรายไดอ่ื้น 29,874 100.00 35,135 100.00 22,746 100.00 
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ต้นทุนขายและกำไรข้ันต้น 

ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 747.85 ลา้นบาท และ 684.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 85.86 

และรอ้ยละ 86.11 ของรายไดร้วมในแต่ละปีตามล าดบั   
ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีตน้ทนุขายเท่ากับ 772.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 77.62 ของรายไดร้วม ซึ่งตน้ทนุขายเพ่ิมขึน้

จ านวน 88.05 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.86  เม่ือเปรียบเทียบกับตน้ทุนขายในปี 2562 โดยองคป์ระกอบที่ส  าคญัของตน้ทุนขาย ไดแ้ก่ 
ตน้ทนุสินคา้ที่ผลิต  ซึ่งมีตน้ทนุวตัถดุิบเป็นรายการหลกั คิดเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 80 ของตน้ทนุสินคา้ที่ผลิต 

  
ก าไรข้ันต้น 

ก าไรขั้นตน้ของบริษัท ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 93.30 ลา้นบาท และ 75.37 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 
รอ้ยละ 11.09 และรอ้ยละ 9.92 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั    

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 200.09  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 20.57 ของรายไดจ้ากการขาย  
ซึ่งก าไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 124.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 165.47 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไรขัน้ตน้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 
2562 เนื่องจากบริษัทสามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าใหต้น้ทนุผลิตสินคา้ต่อหน่วยลดลง นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดใชพ้ืน้ที่คงคลัง ใน
ไตรมาส 3 ปี 62 ส่งผลใหมี้การบริหารสดัส่วนของสินคา้ในกลุ่มที่สามารถสรา้งอตัราก าไรไดด้ี โดยเฉพาะ ลกูคา้ในตลาดซ่อมแซมและตกแต่ง
บา้น  ทั้งในส่วนของ ลูกคา้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ซึ่งบริษัทวางแผนจะขยายในส่วนของสาขา outlet เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทไดร้บัความ
ไวว้างใจในมาตรฐานสินคา้ของแบรนด ์ZIGA และ DAIWA ท าใหไ้ดร้บัโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส าคญัของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง อนึ่งถึงแมว้่าในปี 2563 นีเ้ป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยไดร้บัผลกระทบการระบาดของไวรสั COVID-19 แต่เนื่องจาก แผนการ
ตลาดที่มุ่งเนน้ในการเชื่อมโยงผูค้นมากขึน้ “Connect People” และแกปั้ญหาใหล้กูคา้ในตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึน้ (niche market) จึงท าให้
บริษัทสามารถสรา้งอตัราก าไรไดด้ีอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ลกูคา้มีความรูใ้นตวัสินคา้มากขึน้ท าใหเ้หล็กประเภท pre-zinc ไดร้บัความนิยมในการ
ใชอ้ย่างแพรห่ลายมากขึน้ เนื่องจากลดตน้ทนุ สะดวกในการใชง้านและป้องกนัสนิมไดด้ีกว่า รวมทัง้คู่คา้สามารถไวว้างใจในมาตรฐานการผลิต
ของบริษัทจึงท าใหไ้ดร้บัความสนบัสนนุอย่างต่อเนื่องส่งผลใหร้ายไดแ้ละอตัราก าไรของบริษัทเติบโต 

  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 64.04 ลา้นบาท และ 55.71 ลา้นบาท  ตามล าดบั   หรือคิด
เป็นสัดส่วนเท่ากับรอ้ยละ 7.35 และรอ้ยละ 7.01 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.95 ในปี 
2561  

ส าหรบัปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเท่ากับ 61.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6.16 ของรายได้รวม  ซึ่ง
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 5.61 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.06 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 
2562 โดยมีรายละเอียดค่าใชจ้่ายการขายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ดงันี ้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 20,074 31.35 19,609 35.20 25,231 41.15 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 43,963 68.65 36,103 64.80 36,088 58.85 

รวม 64,037 100.00 55,712 100.00 61,319 100.00 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 20.07 ล้านบาท และ 19.61 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 2.30 และรอ้ยละ 2.47 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  โดยในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.29 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 25.23 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.53  ของรายไดร้วม  ซึ่งค่าใชจ้่ายใน
การขายเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 5.62  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 28.67  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562  โดยส่วนใหญ่
ค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึน้จากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย เพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 2.38 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.56 รองลงมาเป็น
ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2.05 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 154.99 จากการสรา้งตราสินคา้ใหเ้ป็นที่
รูจ้กั และเพ่ิมการท าการตลาดออนไลนใ์นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยไดร้บัผลกระทบการระบาดของไวรสั COVID-19 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 43.96 ลา้นบาท และ 36.10 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 5.05 และรอ้ยละ 4.54 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ซึ่งค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเป็นจ านวน 7.86 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 17.88  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยส่วนใหญ่ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนกังาน ลดลงเป็นจ านวนเงิน 5.08 ลา้นบาท รองลงมาเป็นค่าสอบบญัชีและที่ปรกึษาทางกฎหมายลดลงเป็นจ านวนเงิน  1.3 ลา้นบาท  และ 
ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์ินลดลงเป็นจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 36.09 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 3.62 ของรายไดร้วม ซึ่งค่าใชจ้่ายในการ
บริหารลดลงเป็นจ านวน 0.01 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.04  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ไม่มีค่าใชจ้่ายในการ
บริหารใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 
 

กำไรสุทธิ, อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีก าไรสทุธิใน ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 42.56 ลา้นบาท และ 37.20 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิรอ้ยละ 
4.89 และรอ้ยละ 4.68 ตามล าดบั และในส่วนของอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ส  าหรบัปี 2562 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 4.67  
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.53 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 117.71 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิรอ้ยละ 11.82 ของรายไดร้วม  ซึ่งเพิ่มขึน้เป็น
จ านวน 80.51 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 233.82 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไรสทุธิในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสาเหตุที่ก าไรสุทธิเพ่ิม
ขึน้มาจากก าไรขั้นตน้ที่เพ่ิมขึน้ จากสาเหตุที่กล่าวไวใ้นหัวขอ้ของก าไรขึน้ตน้ และในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ส าหรบัปี 2563 
บริษัทมีอตัราผลตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 14.97  เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2562 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือ
หุน้เท่ากบัรอ้ยละ 4.67 
 

4.2 ปจัจยัหรอืเหตกุารณท์ีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการดำเนนิงานอยา่งมนียัสำคญัในอนาคต  

อย่างไรก็ดี ปริมาณความตอ้งการเหล็กในปี 2563 จะขยายตวัเล็กนอ้ยโดยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.00 คาดว่าปริมาณความความตอ้งการ
ใชจ้ะอยู่ที่ประมาณ 17.50 ลา้นตนั (ที่มา : ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย) เป็นผลมา
จากการที่ภาวะเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัวจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 และการเร่งลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ภาครฐัและโครงการการก่อสรา้งภาครฐัอ่ืน รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั  
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4.3 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั  

สินทรัพย์ 

สินทรพัยข์องบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,195.34 ลา้นบาท และ 1,158.63  ลา้นบาท ตามล าดับ  โดยสินทรพัย์
ลดลงเป็นจ านวน 36.71 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 3.07 เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลง
ของสินค้าคงเหลือ โดยสินทรพัย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนใน ปี 2561 และ ปี 2562  รอ้ยละ 55.65 และรอ้ยละ 49.84 ของสินทรพัย์รวม
ตามล าดบั  และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนใน ปี 2561 และปี 2562  รอ้ยละ 44.35 และรอ้ยละ 50.16 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั 

ส าหรบัสินทรพัยข์องบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 1,383.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.42 เม่ือเปรียบเทียบกบั
สินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2562 

โดยสินทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.54 ของสินทรพัยร์วม โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2562 สินทรพัยห์มนุเวียน
เพ่ิมขึน้ จ านวน 108.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 18.70 จากการเพิ่มขึน้ของ สินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 95.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้
คิดเป็นรอ้ยละ 41.93 

และสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.46 ของสินทรพัยร์วม โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2562 สินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ จ านวน 116.97 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 20.13 ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์จ านวนสทุธิ 
106.31 ลา้นบาท จากการซือ้ทรพัยส์นิเพ่ิม/รบัโอนจ านวน 125.71 ลา้นบาท และเพ่ิมขึน้จากคา่เสื่อมราคาจ านวน 19.40 ลา้นบาท บริษัทมี
รายการสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ส  าคญั คือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 48.94 ของสินทรพัยร์วม  

 
โดยรายละเอียดของสินทรพัย ์มีดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 
31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,696 9.85 258,221 22.29 197,145 14.25 
เงินลงทนุระยะสัน้ - - - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 105,455 8.82 88,902 7.67 160,341 11.59 
สินคา้คงเหลือ 428,309 35.83 227,432 19.63 322,789 23.33 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 13,795 1.15 2,939 0.25 5,218 0.37 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 665,255 55.65 577,494 49.84 685,493 49.54 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 516,309 43.19 570,786 49.26 677,095 48.94 
สินทรพัยส์ิทธิการใช-้สทุธิ - - - - 11,391 0.82 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-สทุธิ 5,525 0.46 4,210 0.36 2,921 0.21 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,218 0.44 2,582 0.22 3,418 0.25 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3,034 0.26 3,558 0.32 3,285 0.24 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 530,086 44.35 581,136 50.16 698,110 50.46 

รวมสินทรพัย ์ 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00 1,383,603 100.00 
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 160.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.59 ของ
สินทรพัยร์วม  โดยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 71.44  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 
31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ลกูหนีก้ารคา้       
บคุคลภายนอก 67,196 63.72 49,819 56.04 116,580 72.71 
เช็ครบัล่วงหนา้ 35,230 33.41 33,906 38.14 39,135 24.40 
รวมลกูหนีก้ารคา้ 102,426 97.13 83,725 94.18 155,715 97.11 

ลกูหนีอ่ื้น       
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 2,940 2.79 4,820 5.42 4,479 2.79 
ลกูหนีอ่ื้น 89 0.08 357 0.40 147 0.10 
รวมลกูหนีอ่ื้น  3,029 2.87 5,177 5.82 4,626 2.89 

รวม  105,455 100.00 88,902 100.00 160,341 100.00 
 
ลูกหนีก้ารคา้ของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 88.90 ลา้นบาท และ 160.34 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอตัราส่วน

หมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ 8.17 เท่า และ 8.13 เท่า ตามล าดบั ซึ่งลูกหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 80.36 จากปี 2562 ส่งผลใหบ้ริษัทมีระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ฉลี่ยใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 44.08 วนั และ 44.30 วนั ตามล าดบั  อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารจัดการลูกหนีก้ารคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเจรจาเงื่อนไขการคา้ที่เขม้งวด โดยการแบ่งชัน้อายขุองลกูหนีก้ารคา้มีดงันี ้
 

ตารางแสดงลกูหนีก้ารคา้และเช็ครบัลว่งหนา้ 

ลูกหนีก้ารค้า 
 

31 ธ.ค. 61 
 

31 ธ.ค. 62 
 

31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ลกูหนีก้ารคา้       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 54,551 81.18 39,673 79.63 90,698 77.80 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 12,147 18.08 9,995 20.07 18,508 15.88 
คา้งช าระ 3-6 เดือน 498 0.74 151 0.30 5,453 4.68 
คา้งช าระ 6-12 เดือน - - - - 1,018 0.87 
เกินกว่า 12 เดือน - - - - 903 0.77 

รวมลูกหนีก้ารค้า 67,196 100.00 49,819 100.00 116,580 100.00 
เช็ครบัล่วงหนา้       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 28,814 81.79 26,538 78.27 25,682 65.62 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 6,416 18.21 7,368 21.73 12,319 31.48 
คา้งช าระ 3-6 เดือน - - - - 1,134 2.90 

รวมเช็ครับล่วงหน้า 35,230 100.00 33,906 100.00 39,135 100.00 
รวมลูกหนีก้ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า 102,426  83,725  155,715  
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ทัง้นี ้เช็ครบัล่วงหนา้ คือลูกหนีก้ารคา้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเงิน แต่บริษัทไดร้บัเช็คช าระค่าสินคา้ซึ่งลงวันที่จ่ายเงินตามก าหนด 

และบริษัทจะน าเช็คดงักล่าวไปขึน้เงินเม่ือถึงวนัครบก าหนดช าระตามที่ระบหุนา้เช็ค ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทสามารถขึน้เงินตามเช็ครบัล่วงหนา้
ไดโ้ดยตลอด และไม่เคยมีเหตผุิดนดัช าระหนีแ้ต่อย่างใด 

บริษัทก าหนดนโยบายการใหว้งเงินและเง่ือนไขเครดิตลกูคา้ เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาตามเกรดของ
ลูกคา้ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น กลุ่มลูกคา้ใหม่ (New Account), กลุ่มลูกคา้ (Account), กลุ่มลูกคา้หลัก (Key Account) และกลุ่มลูกคา้ส าคัญ 
(VIP) โดยเกณฑป์ฏิบตัิกบัลกูคา้ครอบคลมุถึงการก าหนดเพดานของวงเงินส าหรบัลกูคา้ที่ไดเ้ง่ือนไขเครดิตเทอม ในแต่ละประเภท    นอกจากนี ้
บริษัทก าหนดนโยบายการตัง้ส  ารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ ซึ่งค านวณเป็นรอ้ยละของยอดลูกหนีจ้ากกลุ่มอายลุูกหนี ้(Aging) ที่คา้งช าระเกิน
ระยะเวลาการใหเ้ครดิต โดยกลุ่มอายุลูกหนีท้ี่คา้งช าระเกินกว่า 180 วนั บริษัทจะตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรอ้ยละ 50 และกลุ่มอายุลูกหนีท้ี่
คา้งช าระเกินกว่า 365 วนั บริษัทจะตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรอ้ยละ 100  ซึ่งบริษัทยังไม่มีลูกหนีท้ี่คา้งช าระถึงเกณฑท์ี่จะตอ้งตัง้ค่าเผื่อหนี ้
สงสยัจะสญู 
 

สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 , ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 428.31 ลา้นบาท, 227.43 ลา้นบาท และ 322.79 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.83, รอ้ยละ 19.63 และรอ้ยละ 23.33 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั  สินคา้คงเหลือโดยส่วนใหญ่เป็น
วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป โดยคิดเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6.36 เท่า, 5.55 เท่า และ 4.41 เท่า ตามล าดับ โดยบริษัทมี
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ยจ านวน 56.56 วนั , 64.88 วนั และ 81.68 วนั ตามล าดบั 
 

สินค้าคงเหลือ 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 
31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
วตัถดุิบ 322,196 75.23 80,415 35.36 111,835 34.65 
งานระหว่างท า 285 0.07 285 0.13 285 0.09 
สินคา้ส าเรจ็รูป 102,491 23.93 144,320 63.45 206,360 63.93 
วสัดสุิน้เปลือง 3,704 0.86 3,623 1.59 5,520 1.71 
สินคา้คงเหลือรวม 428,676 100.09 228,643 100.53 324,000 100.38 
หกั ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (367) (0.09) (1,211) (0.53) (1,211) (0.38) 
สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 428,309 100.00 227,432 100.00 322,789 100.00 

 
ทัง้นี ้ บริษัทมีการก าหนดนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง มีรายละเอียด ดงันี ้
 

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

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

3 ปี ขึน้ไป 40 % 
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ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 516.31 ลา้นบาท และ 570.79 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.19 และรอ้ยละ 49.26 ของสินทรพัยร์วม 

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ ของบริษัท เท่ากบั 678.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
48.94 ของสินทรพัยร์วม โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้

 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ราคาทนุ       
ที่ดิน 274,462 39.39 274,462 36.03 274,462 30.92 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 85,883 12.33 218,598 28.70 223,089 25.14 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 165,074 23.69 189,985 24.94 235,846 26.57 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์ านกังาน 12,318 1.77 13,519 1.77 17,015 1.92 
ยานพาหนะ 19,723 2.83 15,983 2.10 13,349 1.50 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 139,336 20.00 49,249 6.46 123,767 13.95 
รวม 696,796 100.00 761,796 100.00 887,528 100.00 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (180,487) (25.90) (191,010) (25.07) (210,433) (23.71) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ 516,309 74.10 570,786 74.93 677,095 76.29 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ จ านวน 677.10 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 106.31 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.63 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการการก่อสรา้งโรงงานใหม่ และซือ้เครื่องจักร  
จากการซือ้ทรพัยส์ินเพ่ิม/รบัโอนจ านวน 125.71 ลา้นบาท (โรงงานและเครื่องจักรระหว่างก่อสรา้งเป็น 124.87 ลา้นบาท และอ่ืนๆ เป็นจ านวน 
3.60 ลา้นบาท และจ าหน่ายยานพาหนะ 2.74 ลา้นบาท) และเพ่ิมขึน้จากค่าเสื่อมราคาจ านวน 19.42 ลา้นบาท (จากการตดัค่าเสื่อมราคาตาม
อายกุารใชง้านจ านวน 21.58 ลา้นบาท และตดัค่าเสื่อมราคาสะสมจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 2.16 ลา้นบาท) 
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 
แหล่งทีม่าของเงินทุน 

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของหนีส้ิน  ซึ่งประกอบดว้ยเงินกู้ยืมและหนีส้ินทางการค้า    
และส่วนของผูถ้ือหุน้ซึ่งประกอบดว้ยเงินทนุและก าไรสะสม 

 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รวมหนีส้ิน 438,127 36.65 405,821 35.03 563,383 39.85 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 757,214 63.35 752,809 64.97 820,219 60.15 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,195,341 100.00 1,158,630 100.00 1,383,602 100.00 
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หนีส้ินรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 438.13 ลา้นบาท และ 405.82 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 36.65 และรอ้ยละ 35.03 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ตามล าดบั   โดยหนีส้ินที่ส  าคญัของบริษัท  ไดแ้ก่  หนีส้ินภายใตส้ญัญา 
ทรสัตร์ีซีทซึ่งเป็นวงเงินเพ่ือใชส้  าหรบัการซือ้สินคา้วตัถุดิบเหล็กมว้น (Coil) จากต่างประเทศ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็น
วงเงินหลกัเพ่ือใชใ้นการลงทนุในธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน    

ส าหรบัปี 2563 หนีส้ินรวมของบริษัทเท่ากบั 563,383 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 157.56 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของ
หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท และ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น จ านวน 161.53 ลา้นบาท และ 15.59 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีการลดลง
ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 62.05 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 757.21 ลา้นบาท และ 752.80 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 63.35 และรอ้ยละ 64.97 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  

ส าหรบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัทเท่ากับ 820.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 67.41 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.95 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 สาเหตุมาจากก าไรสุทธิของปี 2563 เพ่ิมขึน้ 117.71 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 จ านวน 20.28 ลา้นบาท และลดลงจากโครงการซือ้หุน้คืนที่บริษัทซือ้หุน้
คืนแลว้จ านวน 30.02 ลา้นบาทส าหรบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ปี 2563 เท่ากบั 0.69 เท่า 
 

ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทในแต่ละปี มีรายละเอียดดงันี  ้
 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
บริษัทมีการใชเ้งินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจเป็นหลักเพื่อใชใ้นการด าเนินการลงทุนในธุรกิจและเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยสามารถแบ่งวงเงินไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท, เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท 253,009 87.91 99,049 27.51 260,581 55.51 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24,317 8.45 256,454 71.22 194,408 41.41 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 10,480 3.64 4,575 1.27 14,458 3.08 
รวมเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 287,806 100.00 360,078 100.00 469,447 100.00 

 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 287.81 ลา้นบาท และ 360.08 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23.58 และรอ้ยละ 30.92 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ตามล าดบั  โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีส้ินภายใต้
สญัญาทรสัตร์ีซีท เป็นวงเงินเพ่ือใชส้  าหรบัการซือ้สินคา้วตัถุดิบเหล็กมว้น (Coil) จากต่างประเทศ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง และกรรมการ
บริษัทเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกัน   ปัจจุบันมีวงเงินจากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง รวมจ านวน 600 ลา้นบาท รองลงมาเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินหลกัเพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยวงเงินดงักล่าวค า้ประกนั โดย
การจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัท ปัจจบุนัมีวงเงินรวมจ านวน 305 ลา้นบาท  

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิน้เท่ากับ 469.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33.93 ของ
หนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม โดยส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 62.05 ลา้นบาท  หรือลดลง
รอ้ยละ 24.19 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เนื่องจากการทยอยช าระหนีต้ามก าหนด  ในส่วนของหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท เพ่ิมขึน้จ านวน 
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161.53 ลา้นบาท  หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 163.08 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 9.88 ลา้นบาท  
หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 216.02 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562   
 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีก้ารคา้จากการซือ้อุปกรณแ์ละวสัดุสิน้เปลืองที่ใชใ้นกระบวนการผลิต  ส่วนเจา้หนี ้
อ่ืนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 
31 ธ.ค. 63 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
เจา้หนีก้ารคา้ 134,718 97.08 36,093 94.15 51,136 94.83 
เจา้หนีอ่ื้น 4,046 2.92 2,242 5.85 2,787 5.17 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 138,764 100.00 38,335 100.00 53,923 100.00 

 
เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัทเท่ากับ 51,136 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 15.04 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 41.68  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศ  
เจา้หนีอ่ื้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 2.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.50 ของหนีส้ิน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ทุนจดทะเบียน 

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

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 820.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 59.28 ของหนีส้ิน
และส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   โดยมีทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 260 ลา้นบาท  และก าไรสะสมจ านวน 176.06  ลา้นบาท แบ่งเป็น
ก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายจ านวน 26.00 ลา้นบาท ก าไรสะสมส ารองหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน 30.02 ลา้นบาท และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ัดสรร
จ านวน 120.04 ลา้นบาท และหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน (30.02) ลา้นบาท 
 
ส่วนเกินทุน 

บริษัทมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จ านวน 1.06 ลา้นบาท เกิดจากการที่บริษัทได้เขา้ท าการซือ้
สินทรพัยแ์ละรบัโอนหนีส้ินของบริษัท ซิกา้ สตีล คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากัด ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษัทโดยมี
กรรมการและผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลคนเดียวกนั   ทัง้นี ้ส่วนเกินทนุดงักล่าวมีมลูค่าติดลบ  เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนัเป็นจ านวนเงินสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีสุทธิของทรพัยส์ินและหนีส้ินที่ไดร้บัมา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  โดยจ่ายเป็นเงิน
สดเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท ขณะที่มลูค่าตามบญัชีของทรพัยส์ินและหนีส้ินที่ไดร้บัมาเท่ากบั 2.46 ลา้นบาท  
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ก าไรสะสม 

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

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสะสมเท่ากับ 176.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.73  ของหนีส้ินและ
ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  โดยมีก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 26.00 ลา้นบาท, ก าไรสะสมส ารองหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 30.02 ลา้นบาท  
และก าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 120.04 ลา้นบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2563 ไดมี้มติ
อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 จ านวน 20.28 ลา้นบาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 520 ลา้นหุน้ โดยเงินปันผลดงักล่าว
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 18 มีนาคม 2563 

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

ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมตัิโครงการซือ้หุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินที่ใช้
ในการซือ้หุน้คืนไม่เกิน 30 ลา้นบาท จ านวนหุน้ที่จะซือ้คืนสูงสุดไม่เกิน 52 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
โดยก าหนดเวลาที่จะซือ้คืนตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทสิน้สุดโครงการซือ้หุน้คืนเม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2563 
บริษัทไดซ้ือ้หุน้คืนรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 22.81 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.39 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 30.02 
ลา้นบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทนุซือ้คืนในจ านวนเดียวกนั 

 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน 

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

ส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.69 เท่า  โดยอัตราส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2562 เล็กน้อย 
เนื่องจากบริษัทมีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2562 จากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท  

 
ส าหรบัอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 97.73 เท่า, 57.52 เท่า และ 68.01 เท่า 

ตามล าดบั 
 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.58 0.54 0.69 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 7.97 12.61 -2.04 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  เท่า 0.18 1.25 0.03 
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 97.73 57.52 68.01 
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กระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่อง 

 
กระแสเงินสด 

บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2563 เท่ากับ 10.39 ลา้นบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรม
ด าเนินงาน เนื่องจาก บริษัทมีก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินไดแ้ละหลงัรายการปรบัปรุงจ านวน 159.15 ลา้นบาท ขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าใน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นจ านวน 13.13 ลา้นบาท และ
กระแสเงินสดใชไ้ปส่วนใหญ่เกิดจาก สินคา้คงเหลือจ านวน 95.49 ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น จ านวน 71.44 ลา้นบาท 

ในส่วนของกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เท่ากับ 124.37 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
ส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้และติดตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณจ์ านวน  126.04  ลา้นบาท     

ส าหรบักระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 เท่ากับ 53.70 ลา้นบาท โดยในปี 2563 บริษัทไดร้บัเงินกูย้ืมจากหนีส้ิน
ภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 169.75  ลา้นบาท  และช าระหนีค้ืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 62.05 ลา้นบาท และจ่าย
ซือ้หุน้ทุนซือ้คืน จ านวน 30.02 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 จ านวน 20.28  
ลา้นบาท  

จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดงักล่าว ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิรวมลดลงเท่ากบั 60.28  ลา้นบาท  
 

สรุปงบกระแสเงินสด 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 79,708 173,711 10,387 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (294,580) (62,172) (124,373) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (61,365) 29,224 53,702 
รวมกระแสเงินสดสทุธิ (276,237) 140,763 (60,284) 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ส าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ  1.68 เท่า ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2562  เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็นจ านวน 61.08 ลา้นบาท และ
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 44.30 วนั  ขณะที่บริษัทมี
ระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 2.08 วนั โดยหากน าหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทมารวมค านวณอตัราการหมุนเวียนของเจา้หนีพ้บว่า
บริษัทจะมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 101.88 วนั ส่งผลท าใหบ้ริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
24.09 วนั 
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.59 2.80 1.68 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.53 1.68 0.88 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.18 0.56 0.03 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 37.74 44.08 44.30 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 56.56 64.88 81.68 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 3.03 3.23 2.08 
วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 91.27 105.75 123.89 
ระยะเวลาช าระหนีร้วมหนีส้ิน T/R วนั 195.07 136.25 101.88 
วงจรเงินสดรวมหนีส้ิน T/R (Cash Cycle) วนั (100.77) (27.30) 24.09 

 

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผกูพนัดา้นหนีส้ินดงันี ้
• ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 52.48 ล้านบาท และส่วนที่ครบ

ก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 141.93  ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทั้งจ านวนภายในปี 2567  ทั้งนี ้เงินกู้ยืม 
ระยะยาว ค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัท และที่ดินของกรรมการบริษัท 

• ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 3.56 ลา้นบาท และส่วนที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 10.90 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทัง้จ านวนภายในปี 2573 

• ภาระผกูพนัตามสญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 260.58 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนหมนุเวียนภายใน 180 วนั 
• ภาระผูกพนัเกี่ยวกับผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน 3.11 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายจุ านวน 2.59 ลา้นบาท 

และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น จ านวน 0.51 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระนอกงบดลุ ดงันี ้
• บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน-กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า ตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าที่ดินที่ใชใ้น

การประกอบกิจการจากกรรมการบริษัท โดยมียอดรวมของจ านวนเงินค่าเช่าขัน้ต ่าภายใตส้ัญญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได ้
จ านวนรวม 0.60 ลา้นบาท 

• ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัก าไร
สะสมคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ส าหรบัหุน้สามัญจ านวน 497,193,400 หุน้ เป็นจ านวน 80.05 ลา้นบาท โดยการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะถกูน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้อนมุตัิในครัง้ถดัไปในเดือนมีนาคม 2564 
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5.1 ข้อมูลทั่วไป  

 

 

 

ช่ือบริษัท    บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อ    ZIGA 

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

ประเภทธุรกิจ    ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

เลขทะเบียนบริษัท    0107559000265 

โทรศัพท ์    (662) 816 – 9315 – 6 

โทรสาร    (662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444 

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

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

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

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

 

ชื่อ และสถานที่ตั้งของบคุคลอ้างอิงอืน่ๆ 

 

 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์    บริษัทศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่    อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 

 

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

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

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 

 - ไม่มี – 

 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทที่มีจ านวนสูงกว่า
รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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สว่นที ่2 

การกำกบัดแูลกจิการ 

 

 

  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี เนื่องจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามองคป์ระกอบ

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

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

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

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการ
ใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ 

1. จดัส่งหนงัสือนัดประชมุใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชมุ ตลอดจนขอ้มลูประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองที่ตอ้งตดัสินใจในการประชมุอย่างครบถว้น 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ 

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

การประชมุผูถ้ือหุน้ 
5. เม่ือการประชุมเสร็จแลว้ บริษัทจะจัดท ารายงานประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้
 

โดยภายหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว  
บริษัทจะตอ้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ และจดัส่งหนังสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชมุ นอกจากนี ้ผูถ้ือหุน้จะไดร้ับขอ้มูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัทและการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  

 6. นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ 
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ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะใหค้ณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้โดยพรอ้มเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชดุต่างๆ เช่น 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพ่ือรว่มชีแ้จงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้ในที่ประชมุ 
 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 
บริษัทตระหนักถึงหนา้ที่ในการดูแลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือ

ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรบัส่วนแบ่งก าไร การรบัทราบขอ้มู ล
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทน บริษัทไดส้่งหนงัสือมอบ
ฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พรอ้มทั้งแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวตัิของกรรมการอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ
วิธีการมอบฉนัทะ ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ
การประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังไดใ้หส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ือหุ้น   
บริษัทจะด าเนินการประชมุเรียงตามวาระที่ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้ทีมี่ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

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

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความรูแ้ละทกัษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 
ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้รายใหญแ่ละรายย่อย เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้โดยรวม 

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

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลกูคา้อย่างเครง่ครดัโดยใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัเป็นส าคญั 

คู่แข่ง : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รกัษาบรรทัดฐานของขอ้พึงปฏิบัติในการ
แข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

คู่ค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใ จ  
ไม่เอารดัเอาเปรียบ และไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นทจุริตในการคา้กบัคู่คา้ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครดั ในเรื่องวตัถุประสงคก์าร
ใชเ้งิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรพัย์ค า้ประกัน และเรื่องอ่ืนใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้ 
เพ่ือบรรลปุระโยชนร์ว่มกนั 
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สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

: บริษัทจะไม่ท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มอีกทั้งยังตอ้ง
แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมปลกูฝังจิตส านึกของความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดขึน้ใน
หมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ปฏิบัติและควบคุมใหมี้การปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
 

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้มาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจง้เบาะแส  
ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดงันี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

ส าหรบัพนกังานสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารไดโ้ดยผา่นอีเมลเ์ลขานกุารบรษิัท 

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  
 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่มีความประสงคจ์ะติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถรอ้งเรียนโดยผ่าน 
 

เลขานกุารบริษัท  

  
 
 

ทั้งนีบ้ริษัท ก าหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรกัษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัท จะน าเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 

 

 

 

02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานกุารบรษิัท)     แฟ็กซ ์: 02-816-9315 #444 
 

เลขานกุารบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 

 

คณุธนิดา เกรียงพานิช tanida@ziga.co.th 

www.ziga.co.th 
 

tanida@ziga.co.th 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

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

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหมี้การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปรง่ใสอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี  ้

- แบบ 56-1 One Report 
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้การจัดท าแบบ 56-1 One Report  ที่มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอ้นใหเ้ห็นการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ 
โครงสรา้งขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โครงสรา้งคณะกรรมการ รวมทั้งการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการต่างๆ เป็นตน้ 
- เว็บไซตข์องบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า ในปัจจบุนัการเปิดเผยขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเรว็ ผูถ้ือหุน้
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลู และน่าเช่ือถือ ดงันัน้คณะกรรมการจึงได้
ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้น 
แบบ 56-1 One Report อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวส าคัญของบริษัท ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดขอ้มูล
ดงักล่าวได ้ 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุ ที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นระดบัผูบ้ริหารจากองคก์รต่างๆ 

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

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

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทดงันี  ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางและกล

ยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่าง
คล่องตวั 

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

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

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

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือใหมี้หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส  าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)  

ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง 
และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และ
ค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

 
นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทมีการก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทและบคุคล

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

นอกจากนี ้บริษัทจะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายงาน และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบ 56-1 One Report  
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ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตหนา้ที่และอ านาจ

ด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สุด และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรพัยส์ินออกจากกัน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดใหมี้ ระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดมี้การก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้  
7 วัน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุมรวมทั้ง ไดมี้การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอ้มให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได ้
 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรบัการรกัษากรรมการและ

ผูบ้ริหารที่มีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและคว ามรบัผิดชอบ ทั้งนี ้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท  ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของผู้ บริหาร 
แต่ละท่าน ประกอบกบัผลด าเนินการของบริษัท 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากับ

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

 

จรรยาบรรณคือหลกัความประพฤติปฏิบตัิอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพที่บริษัท
คาดหวงัใหพ้นกังานประพฤติปฏิบตัิตามเพื่อรกัษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัท 

 

อภิธานศัพท ์

 

บริษัท : บริษัท  ซิกา้ อินโนเวชั่น  จ ากดั (มหาชน) 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย : กรรมการผูบ้ริหารพนกังานผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียและผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ม่ว่าทางตรงทาง ทางออ้มและอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนข์องบรษิัท 
ผูบ้ริหาร : ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรก

นบัตัง้แตป่ระธานเจา้หนา้ที่บริหารลงมาและผูมี้ต าแหน่งเทียบเท่ารายที่4ทกุรายรวมถึงต าแหน่งในสายงาน
บญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า 

หลกัทรพัย ์ : หุน้สามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือตราสารอื่นๆ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือไดข้องบริษัทที่มีอยู่ในปัจจบุนั และ
ที่อาจมีขึน้ในอนาคต 

บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั : บคุคลที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ
ตดัสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชนข์องบคุคลนัน้ หรือประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 
1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัทจดทะเบียน ผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอให้
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุ  รวมทัง้ผูเ้กี่ยวขอ้งและญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 
2. นิติบคุคลใด ๆ ที่มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม (1) 
3. บคุคลใด ๆ ที่พฤติการณบ์่งชีไ้ดว้่าเป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ (1) และ (2) 
4. กรรมการของนิติบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
5. คู่สมรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการตาม (4) 
6. นิติบคุคลที่บคุคลตาม (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
7. บคุคลใดที่กระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทท าธุรกรรมที่ใหป้ระโยชนท์างการเงิน
แก่บคุคลดงักลา่วบคุคลดงัต่อไปนีจ้ะไดร้บัประโยชนท์างการเงินดว้ย 
   7.1 กรรมการของบริษัท 
   7.2 ผูบ้ริหารของบริษัท 
  7.3 บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
  7.4 กรรมการของบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
  7.5 คู่สมรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมทีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลตาม 7.1 ถึง 7.4 

คู่แข่ง : บคุคล  หรือบริษทัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งเสนอผลติภณัฑ ์หรือบริการที่คลา้ยคลงึ หรือ
เหมือนกนั 

คู่คา้ : ซพัพลายเออร ์(Supplier) ที่จดัหาสินคา้และบริการใหก้บับรษิัท 
ขอ้มลูภายใน : ขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์
 

 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัเต็มไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  www.ziga.co.th  ภายใตห้วัขอ้บรรษัทภิบาล  
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ส  าคญัของบริษัทในปี 2563 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้ 
 
1.  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

บริษัทก าหนดใหพ้นกังานรบัความรูด้า้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รดา้นจริยธรรม  
 
2.  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) (very good CG 
scoring) จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 และไดร้บัการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย 96 คะแนน ในปี2563 จากเดิม 79 คะแนน ในปี 2562  

 
3. นโยบายการก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
         บริษัทไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนเรื่องการใชข้อมูลภายในบริษัทฯเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์หรือการเผยแพร่ความลับบริษัทต่อคู่แข่ง  
ทางการคา้ 
         บริษัทได้เพิ่มการท าสัญญารกัษาความลับและการใช้ข้อมูลในการแสวงหาผลประโยชน ์โดยเฉพาะเรื่องโครงสรา้งราคาและ  
กลยุทธ์การตลาด กับพนักงานบริษัทผูเ้กี่ยวข้องกับการตลาดและการขายเพื่อเป็นไปตามนโยบายบริษัทซึ่งหา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานและลกูจา้ง รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบคุคลดงักล่าว น าความลบั และ หรือขอ้มลูภายใน บริษัทไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่
ก็ตาม 
 

4.  นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี  
           บริษัทไดส้่งบุคคลากร เขา้รว่มสมัมนากฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง พระราชบญัญัติการใชข้อ้มูลส่วนบคุคล (PDDA) ซึ่งจะประกาศใชใ้นปี 
2564 กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านเขา้สู่ดิจิทลั ซึ่งส่งผลใหมี้การล่วงละเมิดสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคล
เพ่ิมมากขึน้ จึงท าใหภ้าครฐัตอ้งมีการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของประชากรในประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล (Data Security) ครอบคลุมขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ ไปจนถึงอีเมล ์หมายเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน และอ่ืนๆ นอกจากนี ้กฎหมายยงัคุม้ครองไปถึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์
ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลทัธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ ขอ้มูลทางพันธุกรรม และ 
ขอ้มลูชีวภาพ 
 
5. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

• บริษัทไดป้รบัปรุงและพัฒนานวตักรรมทางธุรกิจ I-retail ซึ่งเป็นการก่อสรา้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ท าใหก้ารก่อสรา้งหนา้
งานใชร้ะยะเวลาสัน้ ไม่สรา้งมลภาวะ เช่น ฝุ่ น เสียง ขยะ และไดพ้ฒันาจนจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรทรพัยส์ินทางปัญญา 

• บริษัทไดจ้ัดโครงการ ziga market ซึ่งเป็นการร่วมกบัชุมชนในการขายสินคา้ราคาโรงงานใหก้ับชุมชนที่โรงงานซิกา้ โดยไดร้บั
ความสนใจจากชมุชนย่านพระสมทุรเจดีย ์ โรงงานรอบขา้งไดร้ายได ้และชมุชนไดส้ินคา้ราคาถกู  

• บริษัทไดจ้ดัโครงการ zero waste และไดน้ าวสัดทุี่ตอ้งทิง้มา recycle ท าเป็นสินคา้จ าหน่ายใน ziga market ประเภท เกา้อี ้ 
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• บริษัทไดส้่งผูบ้ริหาร เขา้ร่วมโครงการ “coach for social impact gym” 3 ท่าน ดว้ยบริบทการท างานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
ในธุรกิจ social enterprise เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ช่วยดูแล สังคม สิ่งแวดลอ้ม ใหเ้ติบโตและเป็นกลไกที่ผลักดนัสังคมเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยผูบ้ริหารบริษัทไดร้่วมดแูล ไดแ้ก่ บริษัท ดนั ด ูดี  ซึ่งเป็นธุรกิจ เกี่ยวขอ้ง กบัการดแูล เรื่อง CSR แทนบริษัทอาทิ 
น าเสนอสินคา้ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายบนสายการบิน และ บริษัท เมืองเพชร ซึ่ งเป็นธุรกิจเพื่อสงัคม ในการพฒันาชุมชนเมืองเก่า
จงัหวดัเพชรบรุี 

 

6. นโยบายต่อตา้นการทจุริต 
บริษัทไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เม่ือวันที่ 13 

กมุภาพนัธ ์2563   
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7.1 โครงสรา้งการกำกบัดแูลกจิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม และ

กำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

ฝ่ายจัดการ Supply 

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหา

และจัดซื้อต่างประเทศ 

 

ฝ่ายจัดการ Demand 

ฝ่ายพัฒนาและ 

ควบคุมระบบธุรกิจ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบรษัิท 

• ดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี    
• ดา้นสิทธิมนษุยชนและแรงงาน 
• ดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั 

คณะท ำงำนต่ำงๆทีเ่ก่ียวข้อง 

• ดา้นการมีส่วนรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 
• ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 
• ดา้นผูบ้ริโภคและลกูคา้  

 

   7. โครงสรา้งการกำกบัดแูลกจิการ และขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ      

      คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ๆ 

      ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ๆ 
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7.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ที่ออกใหม่ ประกาศบงัคบัใชว้นัที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทกุประการ  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

 
โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 
 

7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

  

นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ หรือ  นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ หรือ นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสามคน 
ลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 

 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคบัของ

บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษัทไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 

 

 

 

 

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

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

กรรมการบริหาร /ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล / กรรมการบริหาร 
6. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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7.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุยอ่ย  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

 
 

 

 

 

 

 

โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ที่รบัผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

 
 
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการอิสระ  
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ  
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท  
5. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท 
6. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม  

และกำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบรษัิท 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  
 

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

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นวตักรรม และก ากบัดแูล จ านวน 3 ท่าน  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายพลรชฏ  เปียถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
2.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
3.  นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 5 ท่าน  
 

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

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ย  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม และ

กำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คุณศุภกิจ งามจิตรเจรญิ 

 

กรรมการผู้จัดการ 

คุณวราลักษณ์  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

คุณฐิติพร เขียวยวง 

 

ฝ่ายการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

คุณเมทินี  งามจิตรเจริญ 

ฝ่ายจัดการ Supply 

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ 

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจรญิ 

ฝ่ายจัดการ Demand 

คุณมณฑา  ทสัฐาน 

 

ฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ 

คุณธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

คุณเมทินี  งามจิตรเจริญ 

คณะกรรมการบรษัิท 

แบบ 56-1 One Report 2563 83 



 
7.5 ขอ้มลูเกีย่วกบัพนกังาน 

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ทั้งสิน้จ านวน 111 คน  และจ านวน 108 คน ตามล าดบั บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานทั้งสิน้ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จ านวน 29.90 ลา้นบาท และจ านวน 
31.85 ลา้นบาท  ตามล าดับ  ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่าย 
ดงันี ้

 

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน 

(คน) 
จ ำนวนค่ำตอบแทน 

(ล้ำนบำท) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 6 5 2.49 2.99 
ฝ่ายการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 8 9 1.45 1.05 
ฝ่ายการจดัการ Supply 57 60 13.67 13.72 
ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 1 1 0.45 0.44 
ฝ่ายจดัการ Demand 32 29 8.59 10.36 
ฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 7 4 3.25 3.30 

รวม 111 108 29.90 31.85 
 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 
 

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

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว  
 

จ านวนพนกังานที่เขา้รว่ม PVD (คน) สดัสว่นพนกังานเขา้รว่ม PVD/พนกังานทัง้หมด (%) 
46 60.52 

 
2) โครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 

บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานแสดงอยู่ในหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 2.55 ลา้น 
และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3.11 ลา้นบาท โดยเป็นค่าใชจ้่ายของปี 2562 จ านวน 0.36 ลา้นบาท และของปี 2563 จ านวน 
0.80 ลา้นบาท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารดงันี ้

 

ค่ำตอบแทน 
จ ำนวนรำย 

(คน) 
ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

2562 2563 2562 2563 
เงินเดือน และโบนสั 7       6 8.09       7.91 
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าต าแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็นตน้ 7       6 4.13       4.30 

รวม 7      6 12.22     12.21 
 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 
 

1) กองทุนประกันสังคม 
บริษัทสมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่ผูบ้ริหารจ านวน 6 ราย รวมทัง้สิน้เท่ากบั 35,100 บาท   

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

โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหารจ านวน 6 ราย รวมทัง้สิน้เท่ากบั  133,224 บาท    
 

3) โครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 
บริษัทไดจ้ัดใหมี้โครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดือน เดือนสุดทา้ยซึ่งใหผ้ลประโยชนแ์ก่พนักงานในรูปการประกันระดบัเงิน

เกษียณอายุที่จะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชนท์ี่ใหจ้ะขึน้อยู่กับระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของ
พนกังานก่อนที่จะเกษียณอาย ุโดยบริษัทประมาณผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายสุ าหรบัผูบ้ริหารทกุรายในปี 2562 และในปี 2563 เท่ากบั 0.43 
ลา้นบาท และ 0.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

7.6 ขอ้มลูสำคญัอืน่ๆ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทำบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติแต่งตัง้ให ้นางสาวฐิติพร เขียวยวง ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รบัผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดุแลการท าบญัชี  ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให ้นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558  
โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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ผู้ตรวจสอบภายใน  

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติแต่งตั้งให ้บริษัท เวลทต์ี ้แอคเคาทต์ิง้ 
จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

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

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

 
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 

ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  
ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวม 1,200,000 บาท  

 
2. ค่ำบริกำรอ่ืน 

     - ไม่มี - 
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8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา  

 
ปี 2563 ไดก้ ำหนดใหมี้กำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร เพ่ือท ำกำรประเมินกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ

ทกุปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรประเมินตนเองของ
กรรมกำรทั้งคณะ  และประเมินตนเองรำยบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ  และสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท  และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี เพ่ือใหก้ำรประเมินผลดงักล่ำวมีหลกัเกณฑท์ี่เหมำะสม บริษัทไดป้รบัปรุงขอ้ค ำถำมและ
เกณฑก์ำรประเมินใหส้อดคลอ้งกับแนวทำงกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทไดร้บัทรำบผลกำรประเมินดงักล่ำว และ
น ำขอ้เสนอแนะจำกกำรประเมินผล มำก ำหนดแนวทำงที่จะปรบัปรุงใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม  

 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้คณะ)  

ประเด็นค ำถำม ประกอบดว้ย 4 หมวดหลกั ไดแ้ก่  
1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร  
2.  กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร  
3. บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  
4. เร่ืองอ่ืนๆ  
กรรมกำรที่ท  ำกำรประเมิน  คือ กรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวำคม 2563 รวมทัง้สิน้ 7 ท่ำน 
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำร (ทัง้คณะ) มีค่ำระดบัคะแนนเฉลี่ย : รอ้ยละ 94.52% 

 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)  
 ประเด็นค ำถำม ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
 1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
 2. กำรประชมุของคณะกรรมกำร 
 3. บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

สรุปผลกำรประเมินกรรมกำรรำยบคุคล (ตนเอง) มีค่ำระดบัคะแนนเฉลี่ย : รอ้ยละ 95.96% 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของ
กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นกำรต่อยอดควำมคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  

 
การอบรมของกรรมการ 

บริษัทมีกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และแสวงหำควำมรูใ้นหน้ำที่กรรมกำรและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับสนุนให้
กรรมกำรทกุคนไดศ้ึกษำและอบรมเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมพูนควำมรูเ้กี่ยวกับกำรท ำหนำ้ที่กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสนบัสนนุใหก้รรมกำรเขำ้รว่ม
อบรมหลกัสตูรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งท ำใหเ้กิดมมุมองที่มีประโยชนน์ ำมำประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนัน้ผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท  ยงัไดเ้ขำ้รว่มกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กิจกรรมสมัมนำควำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆ 
ที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นวิทยำกรรบัเชิญในกิจกรรมสมัมนำต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้ประสบกำรณ ์และควำม
คิดเห็นกบัหน่วยงำนต่ำงๆ อีกดว้ย 

 8. รายงานผลการดำเนนิงานสำคญัดา้นการกำกบัดแูลกจิการ 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะรว่มกนัพิจำรณำเบือ้งตน้ถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำก
คุณสมบัติและลักษณะต้องหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิมี
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอ่ืนๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
ของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมีจ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน 

 
คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล

ของบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้อ ำนำจควบคุม

ของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะรบักำร
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดแยง้ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำร ของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ เวน้แต่จะพน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้และไม่เป็น
ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดกำรของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะพน้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงกำรเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะพน้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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ในปี 2563 บริษัทมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  นวัตกรรม  
และก ำกบัดแูล โดยรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงันี ้
 

ช่ือ – นามสกุล  

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทีมี่การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง นวัตกรรม  

และก ากับดูแล 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 

1. นำยไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง  5/5 4/4 - 1/1 
2. นำยพลรชฏ  เปียถนอม  5/5 4/4 2/2 1/1 
3. นำงเอมอร  โชติยะปตุตะ  4/5 3/4 - 1/1 
4. นำยศภุกิจ  งำมจิตรเจริญ 5/5 - 2/2 1/1 
5. นำยธีรนำท  งำมจิตรเจริญ 5/5 - 2/2 1/1 
6. นำงสำววรำลกัษณ ์ งำมจิตรเจริญ 5/5 - - 1/1 
7. นำงมณฑำ  ทสัฐำน 5/5 - - 1/1 
 
หมำยเหต ุ: 
 - นำงเอมอร โชติยะปตุตะ ขำดกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 1 ครัง้ และกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ครัง้ เน่ืองจำกติดภำรกิจ จึง
ท ำใหไ้ม่สำมำรถมำเขำ้รว่มประชมุได ้ 

- บริษัทมีนโยบำยใหค้ณะกรรมกำรของบริษัทตอ้งประชุมอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดย
กำรประชมุแต่ละครัง้ไดม้ีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชดัเจนและมีกำรส่งหนังสือนดัประชมุพรอ้มรำยละเอียดล่วงหนำ้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้ประชมุรวมทัง้ไดม้ีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม
ท่ีผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได้ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุม
ล่วงหนำ้ทกุปี โดยจะแจง้ก ำหนดกำรประชมุของปีหนำ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทไตรมำสท่ี 3 ของทกุๆปี 

 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
  ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 วนัที่ 29 มิถุนำยน 2563 ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร

ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมกำร รำยละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

  

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน  

(บาท/ คน/ คร้ัง) 
ประธำนกรรมกำร 15,500 
กรรมกำร 13,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12,500 
กรรมกำรตรวจสอบ 11,000 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวตักรรม 10,000 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวตักรรม    5,000 
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ส ำหรบังวดปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรดงันี ้
 

(หน่วย : บำท) 

ช่ือ – สกุล 

ปี 2562 ปี 2563 
คณะ 

กรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
นวัตกรรม 

คณะ 
กรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
นวัตกรรม 

1.  นำยไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง 62,000 50,000 - 77,500 50,000 - 
2.  นำยพลรชฏ เปียถนอม 39,000 33,000 20,000 65,000 44,000 20,000 
3.  นำงเอมอร โชติยะปตุตะ 52,000 44,000 - 52,000 33,000 - 
4.  นำยศภุกิจ งำมจิตรเจริญ - - - - - - 
5.  นำยธีรนำท งำมจิตรเจริญ - - - - - - 
6.  นำงสำววรำลกัษณ ์ งำมจิตรเจริญ - - - - - - 
7.  นำงมณฑำ ทสัฐำน - - - - - - 

 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจะลงทนุในบริษัทที่มีวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจกำรที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 
หรือกิจกำรสนบัสนนุกิจกำรของบริษัทอนัจะท ำใหบ้ริษัทมีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มมำกขึน้หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) 
ใหก้ับบริษัทโดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหมี้ควำมครบวงจรมำกขึน้ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัท 

ทัง้นีใ้นกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับ
กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก ำหนดนโยบำยที่ส  ำคญัและควบคุมกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่มดงักล่ำว ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจะตอ้งท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม ให้บริหำรจัดกำร หรือด ำเนินงำน ต่ำงๆ ตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัิในเรื่องที่ส  ำคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัท
และเพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท 
 

การติดตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี โดยก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งไวใ้นนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทและจรรยำบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดกำรปฏิบตัิอย่ำงแทจ้ริงเพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไดมี้กำรติดตำมเพ่ือใหเ้กิดกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีคลอบคลุมเร่ือง 1) กำรดูแลพนักงำน
และไม่เลือกปฏิบตัิ 2) กำรดูแลสิ่งแวดลอ้ม สขุอนำมยัและควำมปลอดภัยภำยในองคก์ร 3) กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม 4) กำรรกัษำ
ควำมปลอดภัยของขอ้มูล  ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำบริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็นไดอ้ย่ำงครบถว้นแลว้  และบริษัทยงัได้
ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี อีก 4 ประเด็น ดงันี ้ 
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1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทและบคุคล
ที่อำจมีควำมขดัแยง้ ว่ำผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเขำ้มำมีส่วนในกำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งดูแล
ใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูล
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  ำคญัของบริษัทรวมทัง้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบญัชีโดยเครง่ครดั 

 ในปีที่ผ่ำนมำ  บริษัทไม่มีประเด็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 

 

2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีกำรดแูลเร่ืองกำรใชข้อ้มลูภำยในใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยสรุปนโยบำยส ำคญั ดงันี ้ 
1. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว น ำควำมลบั

และ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 

2. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจำ้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใชข้อ้มูล
ภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน 
เพ่ือท ำกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรือชักชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขำย เสนอซือ้หรือเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท รวมถึงกำร
โอน หรือรบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท ำ
ดงักล่ำวจะกระท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือใหผู้อ่ื้นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้ับผลประโยชนต์อบแทน ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะ
ถกูลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินยัของบริษัท 

3. บริษัท ไดด้  ำเนินกำรแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้ง เขำ้ใจและรบัทรำบภำระหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยใ์นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59  และ
บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
รวมทั้งกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246  และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298  แห่งพระบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

4. บริษัท ไดด้  ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรพัย์ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ  275 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่เกิดรำยกำรเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้แนวทำงดงักล่ำวไดผ้ำ่นกำรใหค้วำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแลว้  

 
3. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

 บริษัทไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) เม่ือวันที่ 13 
กมุภำพนัธ ์2563  

บริษัทไดมี้กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุริตและคอรร์ปัชั่น ดงันี ้ 
1. บริษัทไดส้ื่อสำรไปทัง้ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลกูจำ้งของบริษัท โดยก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่

ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเครง่ครดั หรือถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดในกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน เนื่องจำควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์ก็ใหร้บัโทษ
จำกภำครฐั โดยไม่มีกำรวิ่งเตน้ใหพ้น้ผิด 
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2. บริษัทจัดใหมี้ช่องทำงกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรือพบเห็นกำรกระท ำทุจริตคอรร์ปัชั่น และมีมำตรกำร

คุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ำยงำน  
ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดของนโยบำยและกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ไวใ้น

เว็บไซตข์องบริษัท  www.ziga.co.th  ภำยใตห้วัขอ้บรรษัทภิบำล  
 

4. การแจ้งเบาะแส  
 บริษัทไดเ้ปิดช่องทำงใหมี้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้เบำะแสและรอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงที่บริษัทจัดไวผ้่ำน E-mail และโทรศัพท ์ 
โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้พิจำรณำและมี เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่กลั่นกรองเบำะแส 
ขอ้รอ้งเรียนดงักล่ำว  
  ในปีที่ผำ่นมำ ไม่มีขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบักำรทจุริตหรือละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท  
 

8.2 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปทีีผ่า่นมา  

 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทีมี่การประชุม 
1.  นำยไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  4/4 
2.  นำยพลรชฏ  เปียถนอม กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
3.  นำงเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 

 

ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุทัง้สิน้ 

4 ครัง้ ไดมี้กำรหำรือและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นกับฝ่ำยจัดกำรและผูต้รวจสอบภำยใน และประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร

จ ำนวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษำหำรืออย่ำงอิสระในสำระส ำคญัของกำรจัดท ำงบกำรเงินและแผนกำรสอบบญัชีประจ ำปี  คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ปฏิบตัิหนำ้ที่โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคลอ้ง

ตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนอย่ำงถกูตอ้ง สอดคลอ้งกับ

มำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุม

ภำยในที่เหมำะสม และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคลอ้งตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งมีกำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงครบถว้น 

 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม /  
จ านวนคร้ังทีมี่การประชุม 

1. นำยพลรชฏ  เปียถนอม ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และ
ก ำกบัดแูล 

2/2 

2. นำยศภุกิจ  งำมจิตรเจริญ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล 2/2 
3. นำยธีรนำท  งำมจิตรเจริญ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล 2/2 
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ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และก ำกับดูแลได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และ 

ควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกับดูแล ปฏิบตัิหนำ้ที่

ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบที่อำจมีต่อองคก์รและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองคก์ร  ติดตำมด ำเนินกำร

บริหำร ควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล รวมทัง้วิเครำะห ์ประเมินผล จดักำรติดตำมและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 
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9.1 การควบคมุภายใน  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564  ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหารในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภาพแวดลอ้มการควบคุม  2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง  3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดท าโดยผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานขอ้สังเกตและผลการติดตามของผูส้อบ
บัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 

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

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

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ประชุมไดมี้มติแต่งตั้ง บริษัท เวลท์ตี  ้
แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยไดม้อบหมายใหน้ายปิติ ชชัวาลโชคชัย เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่  
ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบริษัท เวลทต์ี ้แอคเคาทต์ิง้ จ ากัด  แลว้เห็นว่ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่การเป็นผูต้รวจสอบภายใน  เนื่องจากมีประสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบ
ภายในมาเป็นระยะเวลา 21 ปี   โดยผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPA)  
ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท  จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ขอ้แนะน าใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่างอิสระและเป็นกลาง  

9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั 
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ทัง้นี ้ การพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอนหรือโยกยา้ยผูต้รวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งผ่านการคดัเลือกและไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการว่าจา้งรวมถึงการเจรจาต่อรองในเร่ืองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

 

9.2 รายการระหวา่งกนั  

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ และ

รายละเอียดของรายการระหว่างกนั ดงันี ้

 
1. ลักษณะความสัมพันธ ์
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ • เป็นประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูถ้ือหุน้ของZIGA โดยถือหุน้

ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 260 ลา้นบาท 

บริษัท ซูภากิจพรอ็พ จ ากดั  

(“ZP”) 

• เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดย  

- นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ เป็นผูถ้ือหุน้ของ ZP โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 45% ของทนุจด

ทะเบียน 1 ลา้นบาท และเป็นกรรมการบริษัท 

- นางสาวฐปนี ตรีมทุธาพงศ ์ เป็นผูถ้ือหุน้ของ ZP โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50% ของทนุจด

ทะเบียน 1 ลา้นบาท และเป็นกรรมการบริษัท  

- นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ เป็นผูถ้ือหุน้ของ ZP โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5% ของทนุจด

ทะเบียน 1 ลา้นบาท 

• ZP ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า ใหบ้ริการ ที่ดนิ อาคาร สิ่งปลกูสรา้งอ่ืน สงัหาริมทรพัย ์และอสงัหาริมทรพัย์

ทกุชนิด  

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 

(“KLS”) 

• เป็นบริษัทของครอบครวันายวฒิุศกัดิ์  ทสัฐาน ซึ่งเป็นคู่สมรสของคณุมณฑา  ทสัฐาน   

โดยคณุมณฑา  ทสัฐาน เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุน้ของ ZIGA 

• นายวฒิุศกัดิ์  ทสัฐาน เป็นกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ KLS โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทนุ

จดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

• KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยแม่พิมพพ์ลาสติก และธุรกิจจ าหน่าย ติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า 
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกนักบับคุคล และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงันี ้

2.1 รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2562 ม.ค. - ก.ค. 2563 

ค่าเช่าที่ดิน 

- คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ 
  

 

600,000 

 

 

 

350,000 

     บริษัทเช่าที่ดินจากนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ แปลงที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท โดยในปี 2561 และ 
2562 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท  ตามการประเมินราคาค่า
เช่าจากผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยไดป้ระเมินราคาค่าเช่าในอัตรา 50 
บาทต่อตารางวา  ตามรายงานฉบบัวนัที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็น
ค่าเช่าประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จึงไดมี้การก าหนดอตัราคาเช่า
ใหส้อดคลอ้งกบัราคาประเมิน  

 

- บริษัท ซูภากิจพรอ็พ จ ากดั 

2562 ส.ค. - ธ.ค. 2563  

     ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการลงนามเปลี่ยนผูเ้ช่าจาก
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นบริษัท ซูภากิจพร็อพ จ ากัด โดยสญัญา
ดังกล่าวมีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2564 

 
     ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว้ 

 

- 250,000 
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2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด  (“KLS”) 

 
3. สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 2 แห่ง รวมวงเงินทัง้สิน้มีจ านวน 905 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 

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

รวม 905  
 

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

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

59509, 59513, 59805, 59806, 62276, 62279, 62280 และ62283 และค า้ประกนัโดยทีด่ินและสิ่งปลกูสรา้งของกรรมการบริษัท คือ  
นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ  โฉนดเลขที่ 20005 เป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัวงเงินกู ้แบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือทรสัตร์ีซีทจ านวนรวม 360 ลา้นบาท และ
วงเงินกูจ้  านวนรวม 305 ลา้นบาท 

 
 

 
 
 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2562 2563 

- ค่าจา้งท าพลาสติกครอบ 
ปลายท่อ 

 
1,921,878 

 
3,137,710 

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

- เจา้หนีก้ารคา้ 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

344,792 

2,056,409 

(2,290,337) 

110,864 

 

110,865 

3,357,350 

(3,263,661) 

204,554 
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4. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยแบ่งการท ารายการออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
บริษัทไดมี้การว่าจา้งบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ใหท้ าพลาสติกครอบปลายท่อเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,921,878 บาท และ 
3,137,710 บาท ตามล าดบั  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซือ้ไดมี้การ
เปรียบเทียบราคาตามที่ก าหนดไวใ้นการจัดซือ้ตามปกติของบริษัท  

• รายการเช่าทรัพยสิ์น   
บริษัทมีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่  และบริษัท ซูภากิจพร็อพ จ ากัด ซึ่งรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนแ์ต่อย่างใด  ทัง้นี ้บริษัทไดมี้การพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซือ้ที่ดินกับการเช่าที่ดินจากกรรมการ  โดยบริษัทตดัสินใจท าสญัญาเช่าเนื่องจากมีตน้ทุนที่ถูกกว่า
การลงทุนซือ้ที่ดินท าใหบ้ริษัทไม่จ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อใชซ้ือ้ที่ดินจากกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการระหว่างกัน เนื่องจากรายการเช่าดงักล่าวเป็นรายการที ่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและผูบ้ริหารของบริษัทได้
พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอนัค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั  ประกอบกับเป็นพืน้ที่ที ่มีความไดเ้ปรียบ
ดา้นท าเลที่ตัง้และสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบรื่น 

 
5. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันแล้วซึ่งไดผ้่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สีย 
บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือผูถ้ือหุน้ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิ
การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิอาทิ  การซือ้และขายสินคา้ วตัถดุิบ เป็นตน้ โดยการท ารายการดงักล่าว
จะตอ้งมีเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทและบคุคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับคุคลทั่วไป หรือ
การท ารายการในลกัษณะเดียวกับของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลก ารท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

• รายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้งต้น เช่น รายการเช่าทรพัยส์ิน หรือ
รายการเกี่ยวกบัการซือ้ขายทรพัยส์ิน หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน เป็นตน้ บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท า
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รายการที่เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายการใหกู้ย้ืมเงิน
เพ่ือใหบ้คุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง

หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และและส านักงาน ก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท   เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ทุกราย   โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบ  56-1 One Report 
และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท 

 
6. แนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
 

รายการระหว่างกนัที่จะยงัคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจากคุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 
โดยสญัญาเช่าที่ดินฉบบัใหม่มีอายสุญัญาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่เดือนมกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2564 โดยเม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการ
เปลี่ยนคู่สญัญาจากคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ เป็นบริษัท ซูภากิจพร็อพ จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดขึน้
จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท   และ (2) รายการว่าจา้ง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ใหผ้ลิตชิน้งานพลาสติกครอบ
ปลายท่อ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นส าหรบัรายการระหว่างกันดงักล่าวที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบาย
การท ารายการระหว่างกนัตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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