รายงาน
ประจำปี

2021

Form 56-1 One Report

2564

Moving Forward

with

Innovation

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่ ง ยื น ด้ ว ยนวั ต กรรม และได้ ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด ด้ า นความยั่ ง ยื น ไปยั ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ภายใต้ ก รอบการปฏิ บั ติ ด้ า นความยั่ ง ยื น โดยเริ่ ม จากภา ยในองค์ ก ร
การสร้ างจิต สำนึ กให้ กั บ พนัก งานของบริษัท ยึ ดมั่ นในการดำเนิน ธุรกิ จภายใต้คุ ณ ธรรมจริยธรรมและความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม รวมถึ งการสร้างประโยชน์
ให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีคุณภาพ
ในปีที่ผ่านมา บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ZIGA”) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สั งคม และธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้ าอยู่ ในทำเนี ย บกลุ่ ม บริ ษั ท วิถี ยั่ งยื น ที่ น่ าลงทุ น หรื อ ESG Emerging List
ปี 2564 และรางวัล SET awards :Best Investor Relationship แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสร้างผลประกอบการที่ดี
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม
ในปี 2564 เป็น ปีแห่ งความท้าทายด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด 19 อีก ปี แต่ ด้วยความมุ่งมั่ นที่จะไม่ห ยุดพั ฒ นา เรามีการเริ่มต้ นการ
เดินทางที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และธุรกิจใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ปีที่ผ่านมาจึงเป็นปีที่ ZIGA สร้างผลประกอบการที่น่า
ประทับใจ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ พนักงานคู่ค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่
สามารถให้ความมั่นใจได้คือ ZIGA ไม่เคยหยุดพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ

แบบ 56-1 One Report 2021

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

01

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

27

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

35

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

60

(Management Discussion and Analysis : MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

77

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

79

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

87

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

95

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

102

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

110

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

167

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

177

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ

181

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

183

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

187

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

207

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุม่ บริษทั

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ซิกา้ ”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ภายใต้ช่ือ
บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จากัด โดยเริ่มจากการผลิตท่อโค้งร้อยสายไฟตามความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหารเพื่อทดแทนสินค้านาเข้าจากประเทศ
ญี่ปนุ่ ที่ได้รบั ความนิยมในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ณ เวลานัน้ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็ น บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด และเริ่มผลิต
ท่อโลหะร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ช่อื สินค้า “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษัทฯ เป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กและจ้างโรงชุบภายนอกชุบสังกะสี
เคลือบท่อเหล็กเพื่อป้องกันสนิม ต่อมาบริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเป็ นการสั่งซือ้ เหล็กชุบสังกะสีประเภท Pre-zinc ชนิดม้วน ( Hot dip galvanizing
coil ) ซึ่งเป็ นเหล็กชนิด ที่มีการชุบ สังกะสีแล้วเสร็จมาใช้เป็ นวัต ถุดิบ ในการผลิต ท่อร้อยสายไฟแทนการจ้างโรงชุบภายนอก ซึ่งวิธีดังกล่าว
นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมที่ดีแล้ว ยังเป็ นวิธีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการใช้เหล็กชุบสังกะสีดว้ ยกระบวนการต่อเนื่องเพื่อใช้ทดแทนเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบ
บริษัทฯ จึงได้ก่อตัง้ บริษัท ซิกา้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อจาหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ
และได้ขยายกลุ่มสินค้าไปสู่การจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” เพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ได้มี
การรับนา้ หนักมาก เช่น เต็นท์ นั่งร้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ สามารถทดแทนเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่มกั เป็ นวัตถุดิบเหล็กที่
จะต้องนาไปชุบสังกะสีและทาสีก่อนนาไปใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทฯ ที่นาเหล็กที่ชบุ สังกะสีแล้วเสร็จชนิดม้วน มาตัดแบ่งและขึน้
รูปเป็ นท่อเหล็ก ทาให้ประหยัดเวลาและค่าแรงในการชุบสังกะสีและทาสี นอกจากนีส้ งั กะสีที่ชบุ มาตัง้ แต่ตน้ ยังมีความหนาที่สม่าเสมอทาให้มี
ความสวยงามกว่าเหล็กที่ชุบสังกะสีหรือทาสีภายหลัง ด้วยข้อแตกต่างของสินค้าบริษัทฯ กับสินค้าที่ใช้กันโดยทั่วไป ประกอบกับการรักษา
คุณ ภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้ใช้ตราสัญ ลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กของบริษัทฯ มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย
นวัตกรรม ด้วยการผลิตร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ ภายใต้ตราสินค้า “I-RETAIL” ซึ่งเป็ นร้านค้าที่ก่อสร้างที่โรงงานแล้วนาไปประกอบใน
พืน้ ที่ที่ตอ้ งการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถควบคุมคุณ ภาพการผลิตและลดปั ญหาขาดแรงงานฝี มือในการก่อสร้าง และ ในปี 2560 บริษัทฯ
แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) หรือ “ZIGA”
บริษัทฯ มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังพัฒนารูปแบบ
การขายบริการ ร้านค้าสาเร็จรูป หรือ Ziga’ s store ซึ่งเป็ นนวัตกรรมระบบแฟรนไชส์เพื่อนาเสนอสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ
กาลังอยู่ในช่วงปรับรูปแบบหรือ RE-MODEL รูปแบบร้านค้าเหล็กระบบแฟรนไชส์ให้เข้ากับยุคแห่ง New normal ซึ่งมีอตั ราการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดาเนินชีวิตไปอย่างมีบริบทที่สาคัญในโลกออนไลน์ และนอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า เนื่องจากเป็ นผูผ้ ลิตท่อร้อย
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สายไฟและอุปกรณ์ และอยู่ในวงการผูร้ บั เหมาไฟฟ้ามากกว่า 25 ปี บริษัทฯ มีความมั่นใจในการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสามารถ
สร้างมูล ค่า เพิ่มธุรกิจ โดยบริษัท ฯ ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในธุรกิจ Bitcoin mining โดยน าทรัพยากรบริษัท ฯ ที่ มีอยู่ เครือข่ายธุรกิจ สินค้าของ
บริษัทฯ มาใช้กับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ขยายขีดความสามารถในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ดังนั้น การเข้าลงทุนในครัง้ นีเ้ ป็ น
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริษัทฯ
เชื่อมันว่ าเทคโนโลยีในสิน ทรัพย์ดิ จิทัล จะมีบ ทบาทส าคัญ ในโลกการเงิน การลงทุน ในอนาคต โดยคริป โตเคอร์เรนซี ที่ รูจ้ ักกัน แพร่ห ลาย
คือ บิทคอยน์ ซึ่งสามารถใช้เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผูใ้ ช้ยอมรับระหว่างกันเป็ นต้น และธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทลั นี ้
บริ ษั ท ฯ สามารถน าเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในอนาคต อาทิ Fintech และ Digital Technology อื่ น
เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

“เพิม่ มูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” VALUE CREATION THROUGH INNOVATION
พันธกิจ
•

ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการใช้งาน

•

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร

•

วิจัยพัฒนาสินค้า นวัตกรรม กระบวนการและบริการเพื่อรองรับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Smart-WorkSmart
การทำงานอย่ า งชาญฉลาด หมายความว่า เราต้ อ งเข้ าใจและสามารถ
ปรั บปรุ งการทำงานด้วยความคิดที่สร้ างสรรค์ เพื่ อการทำงานที่ดีกว่า
เส ม อ และรู้ จั ก ก ารป ระยุ ก ต์ เค รื่ อ งมื อ เช่ น IT เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

Spirit-Never give up
ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้
และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์
เสมอ ไม่ ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอด้วย
ทัศนคติที่ดี

Energetic-Active to run fast
โลกเปลีย่ นเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลก
ดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังทีพ
่ ร้อมจะเปลีย่ นแปลง

Sharing-We can grow together
เราแบ่งปันความรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีม เดีย วกั น
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การ
แบ่งปัน สู่สั งคม ชุม ชน และสิ่งแวดล้อ ม เพื่ อการเติบ โตอย่ างยั่งยื นของ
องค์ก ร สังคม และโลกที่เรากำลังอยู่จะเติบ โตไปพร้ อมกันหากเรามีการ
แบ่งปัน

แบบ 56-1 One Report 2021

2

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

•

ปี 2541

•

ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จากัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท จานวน
หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 100.00 บาท เพื่ อประกอบธุ รกิจ ผลิต ท่ อโค้งและ
อุปกรณ์ (elbow conduit and accessory) และเริ่มผลิตท่อร้อยสายไฟ

•

ปี 2545

•

ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 770-2533 และมาตรฐาน ISO 9001:2000

•

ปี 2548

•

บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จากัด (“บริษัท”หรือ”DAIWA”)

•

ปี 2549

•

ได้รบั มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับ ความปลอดภัย
ของสินค้า ซึ่งเป็ นมาตราฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา

•

ปี 2552

•

ย้ายโรงงานผลิตไปยังเลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ

•

ปี 2553

•

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

•

ก่อตั้ง บริษัท ซิก้า สตีล คอร์ป อเรชั่น จากัด (“ZSC”) เพื่อจาหน่ายเหล็กโครงสร้าง ประเภท
Pre-zinc โดยเริ่มต้นจากการจาหน่ายเหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) และ
ต่อมาเริ่มผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้าง
สร้างโรงงานใหม่และเพิ่มเครื่องจักร

•

ปี 2554

•

•

ปี 2555

•
•

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ ได้รบั รางวัล Thailand Trust Mark หรือ ตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพ
สินค้าและบริการไทย

•

ปี 2557

•

บริษัท ZSC หยุดการประกอบธุรกิจ และบริษัท DAIWA เป็ นผูจ้ าหน่ายเหล็กโครงสร้างแทน
บริษัท ZSC

•

ปี 2558

•

•

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120.00 ล้านบาท
เริ่มการประกอบธุรกิจใหม่ คือ ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ภายใต้ตราสินค้า I-Retail โดย
ได้รับ การสนั บ สนุ น จากส านัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ( สวทช.)
ในโครงการสนับ สนุน การพัฒ นาเทคโนโลยีข องอุต สาหกรรมไทย( Industrial Technology
Assistance Program : ITAP)
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 180.00 ล้านบาท

•

ส่งมอบร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ แห่งแรกที่สถานีบริการนา้ มันบางจาก

•

ได้รบั มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

•

บริษัทฯ ดาเนินการแปรสภาพบริษัทเป็ นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ไดว่า อินดัสตรี
จากัด” เป็ น “ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)” เพื่อนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุน้ สามัญ จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50
บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็ น 212.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญจานวน 424.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 64 ล้านหุน้ บริษัทจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

•

•

ปี 2559

•
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2559 ได้มีมติอนุมตั ิลดทุนจด
ทะเบียนจาก 212.00 ล้านบาท เป็ น 180.00 ล้านบาท และ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
180.00 ล้านบาท เป็ น 260.00 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ เดิม 80.00
ล้านหุน้ และ จานวน 80.00 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน สาหรับใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่ม
กาลังการผลิต
• ได้รบ
ั รางวัลด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดีเด่น กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่และ
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
• บริษัทฯ ได้รบ
ั อนุมตั ิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั แรก
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
• ได้รบ
ั รางวัล Thailand Trust Mark
• ได้รบ
ั รางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)
•

•

ปี 2560

•

ปี 2561

•

ปี 2562

•

สร้างโรงงานใหม่และเพิ่มเครื่องจักร
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 1228-2549
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 107-2533
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 276-2532
ได้รบั มาตรฐาน มอก TIS 277-2532
บริษัทฯ มีการขยายสาขา Ziga Outlet เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
มากยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 เปิ ดสาขาไป 4 สาขา ได้แก่ กระทิงลาย พนมสารคาม สัตหีบ อรัญ
ประเทศ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ZIGA สีทาเหล็กกัลวาไนซ์ และ ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกัลวาไนซ์

•

ปี 2563

•

เริ่มเปิ ดใช้โรงงานใหม่ เฟส 1

•
•
•
•
•
•
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2564
•
•
•
•

•
•

จัดตัง้ บริษัทย่อย ในชื่อ บริษัท ซิกา้ เอฟซี จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 248,596,700 บาท เป็ น 369,900,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ได้รบั รางวัล Best investor relation award (SET Award 2021)
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (ZIGA) ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดาเนินงานโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทาเนียบกลุ่มบริษัท
วิถีย่งั ยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564
ท่อเหล็กซิกา้ ได้รบั การรับรองเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MiT) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทย่อย "ซิกา้ เอฟซี" เข้าลงทุนในธุรกิจ Bitcotn mining

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

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

- ไม่มี –
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1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
สำนักงานใหญ่

บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จำกัด (มหาชน) (“ZIGA”)

สำนักงานใหญ่

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ZIGA”)

999/9, 10, 11 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ. สมุทรปราการ 10290
ทีต่ ั้งสำนักงำน
ประเภทธุ
รกิจ
และจาหน่
ายเหล็
กโครงสร้(“ZIGA”)
างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
สำนักงานใหญ่
บริษัท ซิก้าผลิ
อินตโนเวชั
่น จำกั
ด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
0107559000265
โทรศัพท์
(662) 816 – 9315 – 6
โทรสำร
(662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444
ทุนจดทะเบียน
369,900,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
306,472,932.50 บาท
หุ้นสำมัญ
612,945,865 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้ หุ้นละ
0.50 บาท
บริษทั ย่อย

บริษทั ซิกา้ เอฟซี จำกัด (“ZIGA FC”)

สำนักงานใหญ่

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ZIGA”)

ทีต่ ั้งสำนักงำน
196 ชัน้ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ประเภทธุ
รกิจ
แฟรนไชส์
และการท
าธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลั
สำนักงานใหญ่
บริษัท ซิก้าการขายธุ
อินโนเวชัร่นกิจจำกั
ด (มหาชน)
(“ZIGA”)
เลขทะเบียนบริษัท
0105564063162
โทรศัพท์
(662) 125-3339
เว็บไซต์บริษัท
http://www.zigafc.com
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ
มูลค่ำทีต่ รำไว้ หุ้นละ

1,000,000 บาท
10,000 หุน้
100 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

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

ปี 2562

%

ปี 2563

%

ปี 2564

%

เหล็กโครงสร้าง ZIGA
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ DAIWA
รวม

650.97
109.20
760.17

85.64
14.36
100.00

856.03
116.90
972.93

87.98
12.02
100.00

966.19
175.09
1,141.28

84.66
15.34
100.00
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตและจำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าซิกา้ (ZIGA)
เท่ากับ 650.97 ล้านบาท, 856.03 ล้านบาท และ 966.19 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85.64, 87.98 และ 84.66 ของ
รายได้จากการขายรวมตามลาดับ
ปั จจุบนั เหล็กโครงสร้างที่บริษัท ฯ จาหน่ายเป็ นท่อเหล็กโครงสร้าง หรือ ท่อเหล็กอเนกประสงค์ (General Purpose Pipe) สาหรับ
งานโครงสร้างที่รบั นา้ หนักไม่มาก ซึ่งในตลาดเรียกท่อประเภทนีว้ ่า “ท่อประปา” เนื่องจากสมัยก่อนมีการใช้ท่อเหล็กดาซึ่งทาจากเหล็กแผ่นรีด
ร้อน นามาชุบสังกะสีเพื่อใช้เป็ นท่อประปาเพราะสามารถป้องกันการเป็ นสนิมได้ดี แต่ปัจจุบนั ท่อประปามักทาจากพลาสติก ท่อเหล็กดาชุ บ
สังกะสีจึงถูกนาไปใช้ในงานอื่น เช่น เฟอร์นิเจอร์ ราวบันได เต็นท์ เรือนเพาะชา คอกปศุสตั ว์ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีท่อเหล็กดาชุบสังกะสีนีม้ ิได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเหล่านีโ้ ดยตรง จึงมีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น เหล็กมีความหนาเกินความจาเป็ นของงานที่ใช้จนยากต่อการดัดงอ
ผิวของเหล็กไม่ได้ถกู ผลิตให้มีความเรียบสวย การเคลือบสังกะสีหนาเกินความจาเป็ น เป็ นต้น บริษัท ฯ จึงนาเสนอท่อเหล็กชุบสังกะสีสาหรับใช้
งานโครงสร้างทั่วไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานมากขึน้
ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถนาไปใช้ทาเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเห็นพืน้ ผิว ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงนับได้ว่าเป็ นสินค้ า
ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสีในการใช้งานประเภทโครงสร้างทั่วไปที่มีความหนาไม่มาก เหล็กโครงสร้างของบริษัท ฯ มิได้ใช้กบั งานโครงสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ที่ตอ้ งรับนา้ หนักมาก บริษัท ฯ นับเป็ นผูผ้ ลิตรายแรกๆที่ทาการตลาดเหล็กโครงสร้างประเภทนี ้ ดังนัน้ ชื่อ ซิก้า ของบริษัท ฯ
จึงเป็ นที่รูจ้ กั โดยทั่วไป
นอกจากความแตกต่ างของสิน ค้าแล้ว บริษัท ฯ ยังมีการควบคุมคุณ ภาพอย่างเข้มงวด บริษัท ฯ มีการวางระบบในการควบคุม
คุณภาพเป็ นอย่างดี เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบการควบคุมการผลิตเหล็กโครงสร้างเช่นเดียวกันกับการควบคุมการผลิตท่อร้อยสายไฟซึ่งได้รบั
ทัง้ มาตรฐานมอก. และ UL
บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างในปี 2554 โดยเริ่มจากเหล็กโครงสร้างแบบท่อกลม โดยสามารถผลิตได้ขนาดตัง้ แต่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิว้ จนถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิว้ ต่อมาบริษัทฯ มีการผลิตเหล็กโครงสร้างแบบท่อเหลี่ยมและรูปตัวซี โดยเหล็กแบบ
ท่อเหลี่ยมนิยมใช้กบั งานโครงหลังคาเหล็กหรือคานเหล็ก ส่วนเหล็กรูปตัวซีนิยมใช้ในการทาแปหลังคา อย่างไรก็ดีเหล็กทัง้ 2 ประเภทสามารถ
ประยุกต์ใช้งานโครงสร้างต่างๆได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบนั เหล็กโครงสร้างทัง้ 2 แบบยังมิได้ผลิตเพื่อจาหน่าย
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทฯ สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย โดยบริษัทฯ มีการผลิตหลายความหนา
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานตามแถบสีได้ ดังนี ้
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เหล็ก Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” สำหรับงานโครงสร้างที่ไม่รับน้ำหนัก
หรือรับน้ำหนักไม่มาก มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

ความหนา : บาง
เหมาะสำหรับงานที่มิต้องรับน้ำหนัก เช่น ราวบันได รั้ว เป็นต้น

ความหนา : ปานกลาง
เหมาะกับงานที่มีการรับน้ำหนักพอสมควร เช่น เต็นท์ นั่งร้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น

ความหนา : หนา
เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ หรือต้องทนทานต่อแรงดัน เช่น คอกเลี้ยงสัตว์
โรงเพาะชำ โครงสร้างทั่วไป เป็นต้น
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ผลิตและจำหน่ำยท่อเหล็กร้อยสำยไฟประเภท Pre-zinc
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายท่อเหล็กสาหรับร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เท่ากับ 109.20
ล้านบาท ,116.90 ล้านบาท และ 175.09 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.36, 12.02 และ 15.34 ของรายได้จากการขาย
รวมตามลาดับ
บริษัท ฯ จาหน่ ายท่ อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่ อเหล็กร้อยสายไฟคือท่อที่ มีไว้
สาหรับปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั ช่วยป้องกันอันตราย
จาก ไฟไหม้เนื่องด้วยหากเกิดการลัดวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความร้อนจะถูกจากัดอยู่ภายในท่อ อีกทัง้ การเดินสายไฟในท่อยังทาให้
การซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเมื่อชารุดสามารถทาได้อย่างสะดวก ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กร้อยสายไฟของบริษัทฯ มี 5 ประเภทหลักคือ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือ
ท่ อ ที่ มี ไ ว้ ส ำหรั บ ปกป้ อ งสายไฟ ภายในท่ อ จากความเสี ย หายภายนอก เช่ น

การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็นต้น ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร

ฃ
ท่อตรงชนิดบาง

ท่อโค้ง

เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร

สำหรับการเดินท่อเข้ามุม
ข้อต่อ

ท่อตรงชนิดหนาปานกลาง
เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร

สำหรับต่อท่อเข้าด้วยกันในกรณีที่เดินท่อ
เป็นระยะทางยาวกว่าความยาวท่อ

ท่อตรงชนิดหนา
สามารถฝังดินหรือพื้นคอนกรีตได้

ท่อเหล็กร้อยสายไฟมักใช้ตามอาคารต่างๆเนื่องจากการเดินสายไฟในอาคารต้องการความปลอดภัยสูง บริษัท ฯ จึงมีการรักษา
คุณภาพในการผลิตเป็ นอย่างดี ท่อเหล็กร้อยสายไฟของบริษัท ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก.770 - 2553 และมาตรฐาน UL ซึ่งมาตรฐาน
UL เป็ นมาตรฐานที่ได้รบั ความยอมรับในระดับสากลในการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

แบบ 56-1 One Report 2021

9

ร้ำนค้ำสำเร็จรูปแบบโมดูลำร์
เป็ นนวัตกรรมของบริษัท ฯ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการทาธุรกิจของลูกค้า บริษัท ฯ พบว่าการก่อสร้างร้านค้า
ประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามกาหนดเวลาเนื่องด้วยปั จจัยด้านแรงงานและสภาพแวดล้อม เช่น
ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกทาให้ไม่สามารถทาการก่อสร้างได้ เป็ นต้น ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์เป็ นการสร้างร้านค้าในโรงงานโดยการแบ่ง
การสร้างโครงสร้างเป็ นส่วนๆแล้วนาไปประกอบเป็ นร้านค้าที่หน้างาน ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์นีส้ ามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการ
สร้างได้เนื่องด้วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนี ้
ยังสามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในโครงการสนับ สนุน การพัฒ นาเทคโนโลยีของอุต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) และได้รบั ความ
ร่ว มมือจากคณาจารย์และที มวิ จัยผูม้ ีค วามเชี่ยวชาญด้านสถาปั ตยกรรมจากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์

Modular System Complete Set of Retail Solution Manufactured from Factory

On Demand Customization

Logistics by Truck

(Design Flexibility)

(Convenience)

Produce at Factory

Dry and Time Saving for Installation

(Quality Control & Budget

and Construction (Fast & Clean)

Control)
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บริษทั ย่อย
บริษทั ซิกา้ เอฟซี จำกัด (“ZIGA FC”)

การทำธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Asset

ธุรกิจ Bitcoin Mining เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นหนึ่ง
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ในส่วนของ digital asset
หนึ่งใน Payment content ที่มีโอกาสเติบโตสูงในโลกอนาคต
ถึงแม้ว่าราคาของบิทคอยน์จะมีความผันผวนของราคาสูง แต่ยัง
มี อั ต ราการเติ บ โตของราคาในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมาแบบทวี คู ณ
(Exponential Growth) ทั้งนี้เพราะความนิยมที่เกิดจากการ
ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อทำให้ตลาดเริ่มมองว่าบิทคอยน์
เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมกว่าเงินตรา (Fiat Currency)

การขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) คือ การประมวลผลและยืนยัน รายการบนเครือข่ายบล็อกเชน
ของบิทคอยน์และเพิ่มข้อมูลเข้าไปในบล็อกเชน โดยจะได้รับบิทคอยน์เหรียญใหม่เป็นรางวลัตอบแทน
ผูท
้ ่ีสามารถเพิ่มข้อมูลได้คือผู้ที่สามารถถอดรหัสที่มีความซับซ้อนได้ถูกต้องก่อน โดยระบบดั งกล่าว
เรียกว่าการพิสูจน์ด้วยการลงแรง (Proof-of-Work)

การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับโลกและเมื่อบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ ก็สามารถที่จะต่อยอด
ทางธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น หรืออาจมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคตเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้อีกด้วย
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ZIGA’s Store Franchise

แฟรนไชส์เหล็กของบริษัทฯ อีกทางเลือกหนึ่งแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจเหล็ก ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบ
New Normal โดย ZIGA’s Store Franchise เป็นทางลัดที่ไม่ต้องเริ่มธุรกิจจากศูนย์ ทางบริษัทฯ จะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบบัญชีสำเร็จรูป และระบบการอบรมพนักงาน
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2. การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์กำรตลำด
เนื่ อ งด้ว ยเหล็ ก มี ส่ ว นส าคัญ ในการสร้า งเครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ รวมถึ งที่ อ ยู่อ าศัย ในชี วิ ต ประจ าวัน อุต สาหกรรมเหล็ ก จึ งเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีผปู้ ระกอบการอยู่ในตลาดนีม้ ากมาย เพื่อให้บริษัท ฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี ้ บริษัท ฯ มีการ
ใช้ประสบการณ์ที่ มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนาเสนอสินค้าและบริการที่เป็ น นวัตกรรม ภายใต้
กลยุทธ์เหล่านี ้
กำรสร้ำงตรำสินค้ำ
เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของบริษัทฯ กับสินค้าของคู่แข่ง บริษัทฯ จึงมีการสร้างตราสินค้าให้ผบู้ ริโภคจดจา โดยบริษัทฯ
มิได้มุ่งเน้นการโฆษณาสินค้าแต่ม่งุ เน้นที่การสร้างสินค้าที่มีความแตกต่างและรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสม่าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลักษณ์ของสินค้าไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นสินค้าทดแทนสาหรับการใช้งานโครงสร้างทั่วไปด้วยสโลแกน “ท่อเหล็กซิกา้ ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ” ส่วนท่อร้อยสายไฟยี่หอ้ ไดว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยด้วยสโลแกน ”สายไฟปลอดภัยเลือกใช้ไดว่า”
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการสร้างเว็บไซต์ คือ http://www.ziga.co.th เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ฯ
อีกด้วย
กำรรักษำคุณภำพของสินค้ำและบริกำร
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทฯ จึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้ แต่การเลือก
วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จ โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี ้
มำตรฐำนกำรทดสอบ
มอก.770 – 2533

มอก. 276 - 2532

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

มอก. 277 - 2533

ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

มอก. 1228 - 2549

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้ รูปเย็น

มอก. 107 - 2533

ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสาหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มอก. 50-2561

เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยวิธีการจุ่มร้อน โดย
วิธีการจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

UL 797
UL 1242
UL 6
มอก. 50 - 2548
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หน่วยงำนทีร่ ับรอง/ทดสอบ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
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มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็ น มาตรฐานขององค์กรอิส ระที่ จัด ท ามาตรฐานและรับ รองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานนีไ้ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลจึงทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั รองได้รบั การเชื่อถือทัง้ ในและต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี
ผูผ้ ลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟเพียงไม่ก่รี ายที่ได้รบั มาตรฐานนี ้
นอกจากนี ้บ ริษั ท ฯ ยังได้รับ การรับ รองมาตรฐานระบบการบริห ารงานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก TUV NORD ซึ่งรับ รอง
ระบบงาน “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณอาบสังกะสี , ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้รอ้ ยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดย
กรรมวิธีจ่มุ ร้อน (ทัง้ แบบแผ่นและม้วน) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพื่อให้มีระบบการทางานที่มีคุณภาพ อันจะทาให้สามารถรักษาคุณภาพของ
สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง การให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณ ภาพเช่นนี ้ ทาให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รบั สินค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
กำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาดั่งเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ ที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ภายใต้
แนวคิดที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการทางานจะต้องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้วยเชื่อว่านวัตกรรม
สามารถส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีส่วนงาน business development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรือ
ช่องทางการขายใหม่ๆ แล้วจึงนาผลการศึกษานัน้ มาพัฒนาสินค้าภายในบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นได้ตั้งแต่ก ารทดลองผลิตท่อโครงสร้าง ด้วยวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กชุบสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
นาไปใช้ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ ริษัท ฯ ยังมีการ
พัฒนาสินค้าใหม่ดว้ ยการต่อยอดสินค้าของบริษัทฯ ให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสร้างร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์ เป็ นต้น
กำรมีระบบจัดกำรทีส่ ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
ความต้องการของลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตัวแทนจาหน่ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นลูกค้าของบริษัท ฯ มีการ
จาหน่ายสินค้าต่อทั่วประเทศ แต่ละพืน้ ที่อาจมีความต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันดังนัน้ ความต้องการสินค้าจึงมีความหลากหลาย บริษัทฯ จึง
ต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตัง้ แต่การสั่งวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตสินค้า บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain management) ด้วยระบบ ERP โดยบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าแล้วนามาเข้าระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณ ฑ์ วัตถุดิบที่ จาเป็ นต้องใช้ เป็ นต้น เพื่อให้
ผูบ้ ริหารสามารถวางแผนการผลิตและสั่งวัตถุดิบเพื่อทาการผลิต ทาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
ลดการเกิดวัตถุดิบหรือสินค้าสาเร็จรูปคงค้างอีกด้วย
ควำมเชี่ยวชำญในสินค้ำ
บริษัทฯ เป็ นผูผ้ ลิตท่อแบบ Pre-zinc เป็ นสินค้าหลัก การจัดซือ้ วัตถุดิบ การผลิต การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจาหน่ายสินค้า
จึงเน้นไปที่สินค้ากลุ่มนีเ้ ท่านั้น ด้วยประสบการณ์การผลิตสินค้าประเภทนีม้ านานกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภท
ดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบ ERP เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัท ฯ
สามารถผลิตท่อแบบ Pre-zinc ให้มีขนาดและความหนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูใ้ ช้งานที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่มีการผลิตสินค้าหลายประเภท การที่บริษัท ฯ เน้นสินค้ากลุ่มเดียวจึงสามารถให้ความรู ้
และคาแนะนาในการใช้งานแก่ลูกค้าและผูใ้ ช้งานมากกว่าคู่แข่งที่มิได้มีการมุ่งเน้นการให้ความรูห้ รือคาแนะนาในการใช้งานในสินค้ากลุ่ม นี ้
มากนัก
นอกจากนีบ้ ริษัท ฯ ยังมีความได้เปรียบคู่แข่งที่นาเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากการผลิ ตสินค้าเองและมีความรูใ้ นตัวสินค้า ทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถให้คาแนะนาในการใช้งานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
ในขณะที่การนาท่อจากต่างประเทศจะต้องมีการสั่งล่วงหน้าเป็ นเวลานาน ทาให้การปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อตอบสนองตลาดทาได้ชา้ กว่า และ
การติดต่อให้คาแนะนาเพื่อใช้งานทาได้ยากกว่าเช่นเดียวกัน
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ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คื อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรู ณ าการข้อมูล และกระบวนการท างานภายใน
องค์กร เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญ ชี การเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการทางานร่วมกัน และไม่ทางานซา้ ซ้อน
พร้อมทัง้ สามารถรับรูส้ ถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทนั ที ทาให้สามารถตัดสินใจดาเนินธุรกิจ หรือแก้ปัญหาภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
ลักษณะของลูกค้ำและกลุม่ ลูกค้ำเป้ ำหมำย
เหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ำของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกค้ำขำยส่ง (wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มิใช่ผใู้ ช้งานโดยตรง โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 81 ถึง 86 ของรายได้จาก
เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc โดยลูกค้ากลุ่มนีส้ ามารถแบ่งออกเป็ นประเภทหลักๆได้ 3 ประเภท ได้แก่
1.ตัวแทนจาหน่าย (distributor) เป็ นผูด้ าเนินการค้าส่งเหล็กทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ลูกค้ากลุ่มนีซ้ ือ้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยลูกค้าของตัวแทนจาหน่ายส่วนใหญ่เป็ น ตัวแทนจาหน่ายในพืน้ ที่ และร้านค้าปลีก
ซึ่งเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณ ซึ่งลูกค้าเหล่านีม้ กั ซือ้ ครัง้ ละมากๆเพื่อให้คมุ้ กับค่าขนส่ง ดังนัน้ ตัวแทนจาหน่ายมักมีคลังสินค้าเพื่อ
เก็บสินค้ารวมถึงมีรถสาหรับกระจายสินค้า ตัวแทนจาหน่ายมีรา้ นค้าที่เป็ นคู่คา้ ประจาอยู่แล้ว ดังนัน้ การขายสินค้าให้กับตัวแทน
จาหน่ายจึงเป็ นการได้ช่องทางการกระจายสินค้ามาด้วย
2.ร้านค้าปลีก (retail shop) ร้านค้าเหล่านีม้ ักเป็ นร้านขายเหล็กรูปพรรณโดยเฉพาะ แต่ก็มีบางร้านซึ่งมีการขายวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆควบคู่ไปด้วย มักมีขนาดไม่ใหญ่นกั โดยร้านค้าเหล่านีร้ บั เหล็กรูปพรรณจากผูผ้ ลิตหลายราย ลูกค้ามีทงั้ ผูร้ บั เหมาและ
ผูใ้ ช้งาน ร้านค้าปลีกที่บริษัทฯ จาหน่ายให้มกั อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากบริษัททาให้สะดวกต่อการขนส่งและบริการ
3.ร้านค้า ปลีกสมัยใหม่ (modern trade) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็ น ร้า นที่มักมีข นาดใหญ่ มีเครือข่ายจานวนมากทั่ว
ประเทศ และมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสินค้า บริษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้า
ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่หลายร้าน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เหล่านีจ้ ะสั่งซือ้ สินค้าสาหรับสาขาที่มีความต้องการสินค้า ร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ได้รบั ความนิยมเนื่องจากผูซ้ ือ้ สามารถซือ้ สินค้าที่ตอ้ งการได้ในที่เดียว จึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันทาให้
สินค้าของบริษัทฯ สามารถขยายตัวตามไปด้วย
2.ลูกค้ำขำยปลีก (retailer) ลูกค้ากลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มาซือ้ สินค้าโดยตรงที่บริษัท ฯ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ถึง 18 ของ
รายได้จากเหล็กโครงสร้าง ส่วนมากจะเป็ นลูกค้าที่มิใช่ลกู ค้าประจา ลูกค้ากลุ่มนีม้ กั เป็ นผูใ้ ช้งาน (end consumer) ซึ่งซือ้ ไปใช้เอง และร้านค้า
ปลีกที่ซอื ้ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยลูกค้ากลุ่มนีม้ กั สะดวกที่จะเข้ามารับสินค้าโดยตรงกับบริษัท ฯ
ผู้ใช้งำนเหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc ของบริษัทฯ ลูกค้ำหลักๆ มี 2 ประเภท คือ
1.ผู้ประกอบกำร เป็ นผูท้ ี่ ใช้สิน ค้าของบริษัท ฯ ในการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านค้าให้เช่าเต็นท์จะซือ้ เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ของ
บริษัทฯ ไป ผลิตเต็นท์ เป็ นต้น
2.ผู้รับเหมำ เป็ นผูท้ ี่ได้รบั การว่าจ้างจากผูใ้ ช้งานในการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น โรงเพาะชา คอกเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น ผูร้ บั เหมาเหล่านีจ้ ะซือ้ สินค้าของ
บริษัทฯ ไปเพื่อนาไปผลิตตามที่ได้รบั การว่าจ้างมา
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นอกจากนีผ้ ใู้ ช้งานตามบ้านยังอาจซือ้ สินค้าของบริษัทฯ เพื่อนาไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้เอง เช่น เก้าอี ้ ราวตากผ้า เป็ นต้น

Modern trade

ZIGA

Distributor

ร้านค้า

ผูใ้ ช้งาน

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าบริษัท

ท่อเหล็กร้อยสำยไฟประเภท Pre-zinc
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ำของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกค้ำขำยส่ง (wholesaler) ลูกค้ากลุ่มนีม้ กั เป็ นผูร้ บั เหมา (contractor) ซึ่งซือ้ ท่อเหล็กร้อยสายไฟสาหรับงานใช้ในงานโครงการ
ทัง้ โครงการ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 97 - 99 ของรายได้จากท่อเหล็กร้อยสายไฟ ลูกค้ากลุ่มนีม้ ี 2 ประเภท คือ
1.ผูร้ บั เหมาโครงการ ลูกค้ากลุ่มนีไ้ ด้รบั งานจากโครงการต่างๆ เช่น งานสนามบิน งานคอนโดมิเนียม งานโรงงานต่ างๆ
เป็ นต้น โดยผูอ้ อกแบบของทางโครงการจะกาหนดชนิดสินค้าและตราสินค้าที่สามารถใช้ในโครงการได้ในทะเบียนผูค้ า้
(vendor list) ซึ่งผูร้ บั เหมาจะต้องเลือกซือ้ สินค้าตามชนิดและยี่หอ้ ที่ระบุในทะเบียนผูค้ า้ เท่านัน้ โดยสินค้าชนิดหนึ่งอาจ
มีหลายตราสินค้าที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในทะเบียนผูค้ า้
2.ร้านค้าที่ขายสินค้าให้ผรู้ บั เหมา ร้านค้ากลุ่มนีจ้ ะเน้นการขายสินค้าให้กับผูร้ บั เหมาที่ได้งานขนาดไม่ใหญ่นักจึงมักจะ
ซือ้ จากร้านค้า ด้วยว่าในโครงการหนึ่งๆมีรายการสินค้าที่จะต้องซือ้ หลายชนิด ร้านค้าเหล่านีเ้ ป็ นผูเ้ สนอสินค้าที่อยู่ใน
ทะเบียนผูค้ า้ ชนิดต่างๆให้แก่ผรู้ บั เหมา ทาให้ผรู้ บั เหมาไม่จาเป็ นต้องเสียเวลาติดต่อหาสินค้าทีละชนิด ช่วยให้มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน
2.ลูกค้ำกลุ่มขำยปลีก (retailer) ลูกค้ากลุ่มนีโ้ ดยมากจะเป็ นร้านค้าทั่วไปที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยมากแล้วบริษัท ฯ จะเน้น
ร้านค้าที่มีศกั ยภาพ เช่น มีทีมงานขายและมีคลังสินค้ารองรับ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีบริษัท ฯ มีการจาหน่ายให้รา้ นค้าปลีกที่มีสาขา
เพื่อเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้า ลูกค้าของร้านขายปลีกมักเป็ นผูร้ บั เหมารายย่อยที่รบั งานเดินสายไฟตามบ้านหรือเป็ นช่างรับ
ซ่อมงานไฟฟ้า
กำรจัดจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
เหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc
บริษัทฯ แบ่งช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริษัทฯ ออกเป็ น 3 ช่องทำง ดังนี้
1.จำหน่ำยตรง บริษัทฯ มีฝ่ายขายเข้าไปนาเสนอสินค้าให้แก่ตัวแทนจาหน่ายและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อเป็ นช่องทางในการ
จาหน่ายสินค้าให้แก่ผใู้ ช้งานหรือร้านค้าปลีกต่อไป โดยบริษัท ฯ จะเลือกนาเสนอสินค้าให้แก่ตวั แทนจาหน่ายหรือร้านค้าที่มีศกั ยภาพเพื่อที่จะ
เป็ นคู่คา้ ที่ส่งเสริมกันต่อไป ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อซือ้ สินค้าโดยตรงกับบริษัทฯ ฝ่ ายขายก็จะทาหน้าที่ในการนาเสนอและขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ด้วย
2.ตัวแทนจำหน่ำย (distributor) ส่วนมากมักเป็ นผูจ้ าหน่ายเหล็กรูปพรรณที่มีช่องทางจาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ช่องทางจาหน่าย
ของตัวแทนจาหน่าย มีทงั้ ตัวแทนจาหน่ายรายที่เล็กกว่า ร้านค้าปลีกและผูใ้ ช้งาน บริษัท ฯ เลือกตัวแทนที่มีช่องทางการจาหน่ายต่อได้อย่าง
ทั่วถึง มีคลังสินค้าสาหรับเป็ นจุดกระจายสินค้าและมีทีมขายที่ช่วยจาหน่ายสินค้า
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3.ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ก่อสร้างครบทุกประเภทเพื่อให้ลูกค้าที่มาซือ้ สินค้า
สามารถซือ้ ทุกอย่างได้ในที่เดียว ร้านค้าปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสินค้าอุปโภค บริโภคจาหน่ายด้วย ลูกค้าเป็ น ได้ทั้งผูร้ บั เหมาที่มาซือ้ สินค้า
เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอ้ งการได้ในที่เดียว หรือเป็ นผูใ้ ช้งานทั่วไปที่ซอื ้ ไปใช้งานเอง
ท่อเหล็กร้อยสำยไฟประเภท Pre-zinc
บริษัทฯ แบ่งช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริษัทออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.จำหน่ำยตรง บริษัทฯ มีฝ่ายขายที่ทาหน้าที่เสนอสินค้าให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มหลักดังนี ้
ผูอ้ อกแบบโครงการ ฝ่ ายขายเข้าไปนาเสนอสินค้ากับผูอ้ อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคารต่างๆ
เป็ นต้น เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็ นที่รูจ้ กั และได้ขึน้ ทะเบียนผูค้ า้ (vendor list) เนื่องด้วยผูร้ บั เหมาของโครงการจะต้องซือ้ สินค้าที่
มีคณ
ุ สมบัติและตราสินค้าตามที่ระบุอยู่ในทะเบียนผูค้ า้ เท่านัน้
ผูร้ บั เหมา ในโครงการที่มีข นาดใหญ่ ผูร้ บั เหมาที่ได้รบั งานมักจะซือ้ สิน ค้าโดยตรงกับผู้ผลิต บริษัท ฯ จึงมีการเข้าไป
นาเสนอสินค้าให้ผรู้ บั เหมาสามารถจดจาสินค้าของบริษัทฯ ได้
2.ร้ำนค้ำปลีก เป็ นช่องทางจาหน่ายที่ทาให้สินค้าของบริษัท ฯ สามารถครอบคลุมพืน้ ที่จาหน่ายสินค้าได้มากขึน้ ฝ่ ายขายบริษัท ฯ
จะเป็ นผูเ้ ลือกร้านค้าปลีกที่จะจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ร้านค้าปลีกมีทงั้ ที่เป็ นร้านค้าปลีกที่เน้นลูกค้าผูร้ บั เหมาและร้านค้าปลีกที่
ลูกค้า หลักเป็ น ผูใ้ ช้งานรายย่อย เช่น ผู้รบั เหมาหรือช่างไฟฟ้า เป็ นต้น ซึ่งใช้สิน ค้าไม่มาก การขายผ่านร้านค้าปลีกจึงเป็ น การ
กระจายสินค้าให้ท่วั ถึงและได้รา้ นค้าปลีกเหล่านีช้ ่วยอธิบายการใช้งานสินค้าอีกด้วย
นอกจากนี ้บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารแนะน าสิ น ค้ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.ziga.co.th ของบริ ษั ท ฯ และจ าหน่ า ยสิ น ค้า ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.thaitrade.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์คา้ ส่ง ซึ่งดาเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
หน่วย : บาท

การจาหน่ายภายในประเทศ
การจาหน่ายต่างประเทศ
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760,165,583
-

ปี 2563
972,931,858
-

ปี 2564
1,141,282,569
-

17

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งได้เป็ น 3 ขัน้ คือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้น ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย โดยสินค้าของบริษัท ฯ อยู่ในอุตสาหกรรม
เหล็กขัน้ ปลาย
อุตสำหกรรมเหล็กขั้นปลำย
เป็ นขัน้ ตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การหล่อ
หรือการตีขนึ ้ รูป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขัน้ ตอนนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบให้แก่อตุ สาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ปลาย รวมทัง้ ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กจากขัน้ ตอน
นีส้ ามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long product) เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ การหลอม และการรีด
•
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat product) แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊ส ถังเหล็ก ตูค้ อนเทนเนอร์ ท่อเหล็กกล้า และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เป็ นต้น
2) เหล็กแผ่น รีด เย็น (Cold Rolled Sheet) เป็ นวัตถุดิ บสาคัญ ของอุต สาหกรรมต่อเนื่องจานวนมาก เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เฟอร์นิเจอร์โลหะ เป็ นต้น
3) เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Sheet) เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ เช่น ยานยนต์ กระป๋ อง เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง
เป็ นต้น ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบมี 2 แบบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ (Tinplate) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
(Galvanized iron sheet)
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แนวโน้มอุตสำหกรรม
แนวโน้มปี 2565- 2567
•

•

•

ความต้องการใช้เหล็กมีแนวโน้มกลับมาเติบโต 4.0-5.0% ต่อปี อยู่ที่ 4.0-4.4 ล้านตันต่อปี อานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ค าดว่า จะมีค วามคืบ หน้ามากขึน้ โดยเฉพาะงานก่อสร้า งระยะแรก เช่น งานวางฐานรากและเสาของทางยกระดับ โครงการ
รถไฟฟ้า ขณะที่งานก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากอุปทานคงค้างสะสมยังมีจานวนมาก
ปริมาณการผลิตเหล็ กมีแนวโน้มขยายตัว 3.0-4.0% ต่ อปี หนุน โดยงานก่อสร้างภาครัฐที่ ได้รบั อานิ สงค์จากโครงการ Made in
Thailand และมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมาตรการส่ งเสริมการลงทุนที่จะหนุนให้เกิดการสร้างโรงงานและคลังสินค้า
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตเหล็กไทยยังคงเผชิญการแข่งขันสูงจากผลิตภัณฑ์นาเข้าที่มีราคาต่ากว่าจากจีน
ราคาเหล็กเส้นและเหล็กรู ปพรรณมีแนวโน้ม อยู่ในระดับสูงอย่างต่ อเนื่อง ตามราคาวัตถุดิบ หลักที่ ปรับเพิ่มขึน้ ได้แก่ เศษเหล็ก
(Scrap) และเหล็กแท่งกลม (Billet) ขณะที่ปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกคาดว่าจะคลี่คลายลง จากการลดกาลังการผลิต
เหล็กของจีน

ที่มา : วิจยั กรุงศรี

ภำวะกำรแข่งขัน
ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้าส่งผลให้มีความไม่แน่นอนในการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ดีสภาวะ
ดังกล่าวก็เป็ นการจากัดผูเ้ ล่นรายใหม่ในประเทศเช่นเดียวกัน และในส่วนของสัดส่วนของการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามโครงสร้างพืน้ ฐาน
ประเทศ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ทาการตลาด Niche Market มากขึน้ เพื่อรักษาอัตรากาไร และสาหรับลูกค้ากลุ่มโครงการขนาดใหญ่ หากบริษัทฯ
ไม่สามารถปรรับราคาขายประเภทโครงการ หรือ Backlog ให้สอดคล้องกับต้นทุน บริษัทฯ ต้องปรับลดสัดส่วนสินค้าประเภทนีแ้ ละทาสัญญา
จะซือ้ จะขายสัน้ ลง ซึ่งในทางกลับกันหากต้นทุนวัตถุดิบลดลง บริษัทฯ สามารถวางแผนล่วงหน้าจากัดความเสี่ยงดังกล่าวและรักษาอัตรากาไร
ได้ดี และหากสินค้ากลุ่มใดมีสดั ส่วนการบริโภคลดลงและไม่สามารถปรับราคาขึน้ ตามราคาเหล็กโลก บริษัทฯ จะทบทวนการบริหารสัดส่วน
สินค้าและระดับสินค้าคงคลังเพื่อลดภาระคงคลังและปรับสัดส่วนการผลิตสินค้าที่มีมลู ค่ามากขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ วางแผนนาเสนอสินค้า
ใหม่ที่ลดลงต้นทุนให้โครงการมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายกลุ่มนีเ้ ติบโต
ภำวะอุตสำหกรรมกำรขุดบิทคอยน์
ในการขุดบิทคอยน์นนั้ ได้มีการฝังคาสั่งไว้ในเทคโนโลยีบล็อคเชน โดยกาหนดไว้ว่า เมื่อพบบล็อกใหม่ครบจานวน 210,000 บล็อก
จะทาให้ระบบลดจานวนรางวัลบิทคอยน์ลงครึง่ หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ปรากฏการณ์ฮาล์ฟวิ่ง (Bitcoin Halving) โดยจะเกิดขึน้ ทุก ๆ 4 ปี เพื่อป้องกัน
การเกิดจานวนบิทคอยน์เฟ้อ ทาให้ราคาบิทคอยน์มีการเติบโตอย่างเป็ นวัฏจักร และยังสัมพันธ์กบั กฎ Demand และ Supply ด้วย กล่าวคือ
เมื่อมีเหรียญเกิดใหม่นอ้ ยลง แต่จานวนคนที่สนใจในบิทคอยน์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึน้ และเมื่อราคาสูงขึน้ นักลงทุนบางรายที่สะสมบิท
คอยน์ไว้ก็จะเทขายเพื่อนาเงินออกมา จนส่งผลให้ราคาร่วงลง ซึ่งเมื่อราคาลดลง นักลงทุนที่เคยออกจากตลาดไปก็กลับมาสนใจบิทคอยน์ใหม่
และเข้าสู่ตลาดอีกครัง้ ต่อไป
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กำลังกำรผลิตและนโยบำยกำรผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทฯ มีเครื่องจักรหลัก ซึ่งเดินเครื่องเพื่อผลิต
สินค้าดังนี ้
1.เครื่องขึน้ รูปเหล็กเป็ นท่อเหล็ก* จานวน 6 เครื่อง
2.เครื่องลบคมเหล็ก
จานวน 3 เครื่อง
3.เครื่องทาเกลียว
จานวน 6 เครื่อง
โดยบริษัทมีกำลังกำรผลิตดังนี้
2562

2563

2564

กาลังการผลิต (ตัน)

65,000

110,000

110,000

ปริมาณการผลิต (ตัน)

31,238

46,357

43,754.26

อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)

48.06

42.14

39.78

1)

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

บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด โดยบริษัทฯ จะนาข้อมูลการสั่งซือ้ สินค้าของลูกค้า
มาวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลการจาหน่ายสินค้าในอดีตเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
กำรจัดหำวัตถุดิบทีใ่ ช้ในกำรผลิต
บริษัทฯ นาเข้าเหล็กชุบสังกะสีประเภท pre-zinc ชนิดม้วน (Hot dip galvanizing coil) มาใช้ในการผลิตท่อเหล็กโครงสร้างและท่อ
เหล็กร้อยสายไฟ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี และยังเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สัดส่วนกำรซือ้ วัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ
การซือ้ วัตถุดิบภายในประเทศ
การซือ้ วัตถุดิบจากต่างประเทศ
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ปี 2563
100

ปี 2564
100
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

รำยกำร
1. ที่ดิน จานวน 11 ไร่ 3 งาน 51.9 ตารางวา
ที่ตงั้ 999/9,10,11 หมู่ 9 ซอยพรพัฒนา
ถนนประชาอุทิศ ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โฉนดเลขที่ 74356
โฉนดเลขที่ 20005
โฉนดเลขที่ 20008 และ เลขที่ 20009
โฉนดเลขที่ 33449 และ เลขที่ 33450
รวม
2. ที่ดิน จานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา
ที่ตงั้ 8 หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ ตาบลในคลองบาง
ปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โฉนดเลขที่ 59509, 59513, 59805, 59806,
62276, 62279, 62280 และ 62283

กำรใช้งำน

มูลค่ำ
ตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

เป็ นที่ ตั้ ง โรงงาน 3
หลัง และอาคาร
ส า นั ก งา น 3 ชั้ น
1 หลัง
เจ้าของ
ผูเ้ ช่า
เจ้าของ
เจ้าของ

เจ้าของ

18.15
28.75
25.66
72.56

เป็ นที่ตงั้ โรงงาน
ใหม่

ติดภาระคา้ ประกันเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
มูลค่าวงเงินกูร้ วม 330 ล้านบาท
ติดภาระคา้ ประกันสัญญาทรัสต์รีซีท
มูลค่าวงเงิน 815 ล้านบาท

201.90

ติดภาระคา้ ประกันเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
มูลค่าวงเงินกูร้ วม 330 ล้านบาท
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เจ้าของ

288.17
ติดภาระคา้ ประกันสัญญาทรัสต์รีซีท
มูลค่าวงเงิน 815 ล้านบาท

เจ้าของ

5. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน

เจ้าของ

28.59
6.06

6. ยานพาหนะ

เจ้าของ

6.34

7. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของ

รวม

แบบ 56-1 One Report 2021

ใช้ในการผลิตสินค้า

82.31

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์

ค่าตกแต่งอาคาร
เช่าเพื่อเป็ น
สานักงานและ
เครื่องจักร

59.61

ติดสัญญาเช่าลีสซิ่ง โดยมีมลู ค่าปัจจุบนั ของ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินในอนาคต) ณ 31 ธ.ค. 64 เท่ากับ
61.82 ล้านบาท
ติดสัญญาเช่าซือ้ กับสถาบันการเงิน โดยมีมลู ค่า
ปัจจุบนั ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต)
ณ 31 ธ.ค. 64 เท่ากับ 1.14 ล้านบาท
-

745.54
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เครื่องหมำยกำรค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าที่สาคัญ ดังนี ้
รำยชื่อ
ผู้จดทะเบียน

เครื่องหมำยกำรค้ำ

สินค้ำ

วันหมดอำยุ

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

เหล็กโครงสร้างจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุม่ ร้อน

3 สิงหาคม 2574

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์

15 พฤษภาคม 2569

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ท่อร้อยสายไฟฟ้า

อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ

นโยบำยกำรลงทุนและกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทฯ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท ฯ หรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทาให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจ
ที่เอือ้ ประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท ฯ โดยสามารถสนับ สนุนการดาเนิน ธุรกิจหลักของบริษัท ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม บริษัท ฯ มีนโยบายในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย
บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้ นี ้
กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดาเนินงาน ต่างๆ
ตามนโยบายที่บริษัท ฯ กาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมัติในเรื่องที่
สาคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวม 1 บริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

วันทีจ่ ัดตั้ง

บริษัท ซิกา้ เอฟซี จากัด

ประกอบธุรกิจด้านการขยายเฟรน
ไชส์และธุรกิจคลิปโตเคอร์เรนซี

วันที่ 9 เมษายน
2564

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วนควำมเป็ นเจ้ำของ

(ล้ำนบำท)

(%)

1.00

99.97

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบสาหรับผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ DAIWA จานวน 623.87 ล้านบาท ซึ่งคาด
ว่าจะรับรูร้ ายได้ภายในปี 2567
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั

ในปี 2564 บริษัท ฯได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซิก้า เอฟซี จากัด ด้วยทุน จดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการขาย
ธุรกิจแฟรนไชส์ และการทาธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลั

1.3.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ซิก้ำ อินโนเวชั่น จำกัด (มหำชน) (“ZIGA”)
ทุนจดทะเบียน :
369,900,000 บาท
ทุนชาระแล้ว :
306,472,932.50 บาท
ธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กโครงสร้างและท่อร้อยสายไฟ pre-zinc

99.97%
บริษัท ซิก้ำ เอฟซี จำกัด (“ZIGA FC”)
ทุนจดทะเบียน :
1,000,000 บาท
ธุรกิจ : การขายธุรกิจแฟรนไชส์ และการทาธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Asset

1.3.2 บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ไม่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
1.3.3 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อย มีการซือ้ สินค้าและเช่าที่ดิน และอาคารสานักงานกับ บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริษัท เค.แอล.เอส.
อีเลคทริค จากัด และบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด โดยดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 9 รายการระหว่างกัน
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีดงั นี ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.

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

กลุ่มงำมจิตรเจริญ
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จากัด
นายสมพงษ์ ศิลป์ สมบูรณ์
นางสาวฐปนี ตรีมทุ ธาพงศ์
นางเล็ก ตรีมทุ ธาพงศ์
นายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล
นายชูชาติ เพ็ชรอาไร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์
นายณัฐพล ทรงสายชลชัย
รวมทัง้ หมด

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

117,701,200
5,200,867
484,444
31,433
5,067
80,806,400
75,689,800
39,991,110
22,861,300
15,340,000
11,000,000
10,656,452
8,210,000
6,000,000
393,978,073

19.20
0.85
0.08
0.01
0.00
13.18
12.35
6.52
3.73
2.50
1.79
1.74
1.34
0.98
64.28

หมายเหตุ บริษัทดีงาม โฮลดิง้ จากัด มีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามตารางดังนี ้
1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
3. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ
5. นางมณฑา ทัสฐาน
รวม
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จำนวนหุ้น
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

ร้อยละ
20
20
20
20
20
100
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กำรถือหุ้นสำมัญของคณะกรรมกำรบริษัทและคู่สมรส
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีดงั นี ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ปี 2563

ปี 2564

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)

15/02/2565

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

117,701,200
39,991,110
484,444
31,433
50,300
-

- 40,000,000
ไม่เปลี่ยนแปลง
- 10,000,000
- 7,741,900
+ 46,700
-

117,701,200
39,991,110
484,444
31,433
295,100

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิก้ำ เอฟซี จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซิกา้ เอฟซี จากัด มีดงั นี ้
1. บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
3. นางมณฑา ทัสฐาน
4. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ
รวม

จำนวนหุ้น
9,997
1
1
1
10,000

ร้อยละ
99.97
0.01
0.01
0.01
100.00

ส่วนได้เสียของกรรมกำรไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อมในสัญญำใดๆ ทีบ่ ริษัททำขึน้ ระหว่ำงปี 2564
- ไม่มี 1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 369,900,000 บาท เป็ นจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 612,945,865 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และมีทนุ ชาระแล้วรวม 306,472,932.50 บาท
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ซิก้ำ อินโนเวชั่น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มีน าคม 2564 ที่ป ระชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติออกใบสาคัญ แสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 1 จานวน 242,533,366
หน่วย มีผถู้ ือหุน้ เดิมได้ใช้สิทธิ 242,522,227 หน่วย จึงทาให้มีใบสาคัญ แสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ขายไม่หมดคงเหลือจานวน 11,139 หน่วย
ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการยกเลิกทัง้ จานวน โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ
รำคำกำรใช้สิทธิ
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
กำรใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
: ระบุช่อื ผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
: 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันครบกาหนดอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะตรงกับวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพในวันถัดไปในวันที่ 31 มีนาคม 2566) ทัง้ นี ้ ภายหลังการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 242,522,227 หน่วย
: ไม่เกิน 242,606,600 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 48.80 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 497,193,400 หุน้
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้
: 1 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท)
: 0.00 บาทต่อหน่วย
: สามารถใช้สิทธิครัง้ แรกในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถใช้สิทธิครัง้ ต่อไปได้ในวัน
ทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายนของปี

โดยในปี 2564 มี จ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ จ านวน 115,752,465 หน่ ว ย ท าให้ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564
บริษัทฯ มียอดคงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ใช้สิทธิ จานวน 126,769,762 หน่วย
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหัก ภาษี เงินได้
นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ต่ากว่า
อัตราที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจความ
จาเป็ น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผล
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลประจาปี
กาไรสุทธิต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
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ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

20,280,000

-

64,635,142

-

80,048,137

-

0.07

0.23

0.39

57.52%

68.01%

31.65%
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2. การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ปั จจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc
ภายใต้ตราสินค้า "ZIGA" และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "DAIWA" และ (2) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลหรือธุรกิจการ
ขุดบิทคอยน์ โดยการประกอบธุรกิจทั้ง 2 สายธุรกิจนั้น ย่อมมีปั จจัยความเสี่ยงในการบริหารงานที่ แตกต่างกัน ทั้งจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยเหตุนีบ้ ริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องมีระบบจัดการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับ ดูแล เพื่อทาหน้า ที่
ประเมินความเสี่ยง กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ติดตามการดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท โดยบริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถจาแนกประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำงและท่อเหล็กร้อยสำยไฟ
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ เหล็กชุบสังกะสี ซึ่งราคาเหล็กมีความผันผวนตามราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการกาหนดราคาขายเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดิบ และในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมี
การปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมาก บริษัทฯ สามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายได้ในระดับหนึ่ง อีกทัง้ บริษัทฯ มิได้มีนโยบายกักตุนเหล็กเพื่อเก็ งกาไร
โดยจะสั่งซือ้ เหล็กตามความต้องการในการผลิตเท่านั้น นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก
อย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและประเมินความต้องการวัตถุดิบในแต่ละช่วงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบอีกด้วย
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่
บริษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจาหน่ายและร้านค้าที่มีศกั ยภาพ เพื่อเป็ นช่องทางในการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ตัวแทน
จาหน่ายและร้านค้าเหล่านีม้ กั มีรา้ นค้าในเครือหรือคู่คา้ กระจายอยู่หลายพืน้ ที่ ซึ่งทาให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถเข้า ถึงผูใ้ ช้งานได้ ทัง้ นี ้ ในปี
2562-2564 บริษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้าให้ตวั แทนจาหน่ายสองราย คิดเป็ นยอดขายมากกว่าร้อยละ 14-38 บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงตัวแทนจาหน่ายรายดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายดังกล่าวเป็ นลูกค้าประจาที่มีการทาธุรกิจกับบริษัทฯ มาเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
บริษัทฯ จึงเชื่อว่าตราบเท่ าที่ บ ริษัทฯ มีการรักษาคุณ ภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ลูกค้ารายนีจ้ ะยังคงเป็ น ลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไ ป
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มพืน้ ที่ในการกระจายสินค้าอีกด้วย
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3. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงคู่ค้ำ
บริษัทฯ มีการซือ้ เหล็กชุบสังกะสีดว้ ยยอดซือ้ มากกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าซือ้ เหล็กชุบสังกะสีจานวน 2 ราย โดยเป็ นคู่คา้ ในปี 2562
จานวน 2 ราย โดย บริษัทฯ มีสดั ส่วนการซือ้ เหล็กชุบสังกะสีจาก 2 รายดังกล่าว รวมกันประมาณร้อยละ 81.16 ของมูลค่าซือ้ เหล็กชุบสังกะสี
ในปี 2563 จานวน 1 ราย มีสดั ส่วนการซือ้ เหล็กชุบสังกะสีประมาณร้อยละ 49.64 ของมูลค่าซือ้ เหล็กชุบสังกะสี และ ปี 2564 จานวน 1 ราย
มีสัดส่วนการซือ้ ประมาณร้อยละ 46.05 ของมูลค่าซือ้ เหล็กชุบสังกะสี บริษัททัง้ 2 บริษัทเป็ นบริษัทในฮ่องกง โดยบริษัทฯ มีการซือ้ เหล็กชุบ
สังกะสีจากคู่คา้ ทัง้ 2 รายนีม้ ากกว่าตัวแทนจาหน่ายรายอื่นๆ ด้วยเหตุผลเรื่องราคา การจัดส่งและคุณภาพของสินค้า
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายไม่พึ่งพิงคู่คา้ รายใดรายหนึ่ง โดยมีการจัดหาและเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในแต่ละประเภทให้
มากกว่า 1 แหล่ง บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่คา้ ไว้ในทะเบียนคู่คา้ ของบริษัทฯ (Approved vendor list) จานวนหลายราย โดยมีทั้งคู่คา้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ และบริษัทฯ มีการซือ้ วัตถุดิบจากคู่คา้ รายใหม่เพิ่มขึน้ ดังนัน้ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถซือ้ เหล็กชุบสังกะสีจากคู่
ค้าทัง้ 2 รายนี ้ บริษัทฯ ก็ยงั มีค่คู า้ รายอื่นๆ สารองสาหรับการซือ้ วัตถุดิบ
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับกำรต่อสัญญำเช่ำทีด่ ินจำกบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ ได้มีการเช่าที่ดินจากบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ถือหุน้ โดยครอบครัวงามจิตรเจริญ และครอบครัวตรีมุทธา
พงศ์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้ ของเครื่องจักรการผลิต ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ในการผลิตท่อร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็ น
หลัก ดังนัน้ หากผูใ้ ห้เช่า ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าว อาจส่งผลทาให้บริษัทฯ ต้องดาเนินการหาพืน้ ที่ตงั้ เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต
ใหม่ จนเป็ นเหตุให้สายการผลิตดังกล่าวต้องหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รบั การต่อสัญ ญาเช่าที่ดินในอนาคตซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบกับกาลังการผลิต
อย่างไรก็ดี เครื่องจักรในที่ดินดังกล่าวเป็ นเครื่องจักรเก่าที่ใช้ในการผลิตไม่มาก โดยในปี 2562-2564 เครื่องจักรนีม้ ีสดั ส่วนกาลังการ
ผลิตไม่เกินร้อยละ 2.72 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการทาสัญญาเช่าซึ่งมีอายุสญ
ั ญา 2 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน และหากบริษัทฯ จะซือ้ ที่ดินดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินดังกล่า วให้ให้แก่
บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ผใู้ ห้เช่ากาหนด
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำมำของคู่แข่ง
ปัจจุบนั เหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ไม่มีผปู้ ระกอบการรายใดทาการจาหน่ายเพื่อเป็ นสินค้าหลัก เนื่องด้วยตลาดยังมีขนาด
เล็กหากเทียบกับเหล็กโครงสร้างสาหรับงานก่อสร้าง ดังนัน้ อาจไม่คมุ้ กับการลงทุน อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ว่าในอนาคต ผูป้ ระกอบกา ร
รายอื่นอาจมีการเปลี่ยนนโยบายและเริ่มจาหน่ายสินค้าประเภทเดียวกับบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทาตลาดเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc มานานกว่า 12 ปี และเป็ นผูบ้ ุกเบิกรายแรกๆ ดังนัน้ แล้วบริษัทฯ
จึงมีประสบการณ์ในสินค้าประเภทนี ้ อีกทัง้ สินค้ายังได้รบั การยอมรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้า รวมถึงตราสินค้าเป็ นที่รูจ้ ักและจดจาได้ ดั งนั้น
บริษัทฯ จึงเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
6. ความเสี่ยงจากมาตรการการตอบโต้ทางการค้าของภาครัฐ
กรมการค้าต่างประเทศได้ใช้มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการ
โจมตีของสินค้าต่างประเทศที่ขายในราคาต่ากว่าต้นทุนการผลิต หรือสินค้าที่ขายในราคาต่ากว่าสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดอื่น ๆ หากเหล็ก
ชุบสังกะสีอนั เป็ นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ถูกตัดสินว่าเป็ นสินค้าที่ถูกทุ่มตลาดจะทาให้ตน้ ทุนวั ตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากจะต้อง
เสียภาษี จากการนาเข้าวัตถุดิบเพิ่มในอัตราเดียวกัน อันอาจจะทาให้มีผลกระทบต่อกาไรของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เหล็ก
แผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็ นม้วนและไม่เป็ นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศจีน ได้ถกู คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
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และการอุดหนุน ตัดสินว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็ นม้วนและไม่เป็ นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจ าก
ประเทศจีน จึงมีความจาเป็ นต้องป้องกันความเสียหาย โดยให้มีการเก็บภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 5 ปี
อย่างไรก็ดี การเก็บภาษี อากรตอบโต้การทุ่มตลาดนี ้ ทาให้ตน้ ทุนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนของผูผ้ ลิตในประเทศที่นาเข้าจาก
ประเทศจีนทุกรายเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกันจึงมิได้ทาให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด นอกจากนี ้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
จากการที่วตั ถุดิบขึน้ ราคา บริษัทฯ ยังพิจารณานาเข้าเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากประเทศเวียดนามที่มิได้ถกู มาตรการการตอบโต้การทุ่ ม
ตลาด และมีการเปลี่ยนวัตถุดิบหลักซึ่งเดิมวัตถุดิบหลักชนิดนีเ้ คยมีราคาแพงกว่าวัตถุดิบเหล็กที่นาเข้าจากประเทศจีน แต่เมื่อพิจารณาจาก
อัตราภาษีอากรที่เรียกเก็บจากการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้ว วัตถุดิบชนิดใหม่มีตน้ ทุนที่ต่ากว่า และไม่ได้อยู่ในพิกดั การเรียกเก็บภาษีอ ากรตอบ
โต้การทุ่มตลาด
7. ความเสี่ยงจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้พนักงานสายการผลิตบางรายของบริษัทฯ ติดเชือ้ แต่ทงั้ นีบ้ ริษัทฯ ได้มี
การวางแผนรับมือ หากต้องมีการหยุดชะงักของสายการผลิต โดยบริษัทฯ จะใช้สายการผลิตอื่นและเพิ่มเวลาทางานชดเชยกาลังผลิตที่ขาดไป
และมีการแยกส่วนในการดาเนินงาน โดยมีการแยกส่วนของสายงานการผลิตที่มีฐานการทางานที่โรงงาน ส่วนพนักงานในสานักงาน ทาง
บริษัทฯ ก็มีนโยบายให้พนักงานทางานที่บา้ น นอกจากนี ้ ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าบางกลุ่มของบริษัทฯ จะเป็ นลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ได้รบั
ผลกระทบทาให้มีการชะลอการก่อสร้าง ส่งผลให้อาจมีการเรียกใช้สินค้าของบริษัทฯ ล่าช้าไปบ้าง แต่ความล่าช้าดังกล่าวเป็ นปั ญหาชั่วคราว
เมื่อลูกค้าสามารถดาเนิน การก่อสร้างต่อได้ ลูกค้าก็มีการเรียกใช้สิน ค้าของบริษัทฯ ตามปกติ ทาให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ ได้รบั ผลกระทบ
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างมีนยั สาคัญ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำบิทคอยน์
จากการเก็บข้อมูลราคาของบิทคอยน์ในอดีตย้อนหลัง 6 ปี ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทาให้เห็นได้ว่าราคาของบิทคอยน์นนั้ มีความ
ผันผวนสูง โดยราคาบิทคอยน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดคือร้อยละ 60.09 ต่อวัน ซึ่งเกิดขึน้ ในเดือนมีนาคม ปี 2563 และจากการเก็บข้อมูล
พบว่ามีจานวน 958 วัน ที่มีการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของมูลค่าบิทคอยน์ต่อวัน เกินร้อยละ 2.00 หรือคิดเป็ นร้อยละ 43.70 ของจานวนวันที่เก็บ
ข้อมูลย้อนหลัง และมีการเปลี่ยนแปลงต่อวันเกินร้อยละ 10.00 จานวน 72 วัน หรือร้อยละ 3.28 ของจานวนวันที่เก็บข้อมูลย้อนหลังทัง้ หมด อีก
ทั้ง การเปลี่ ย นแปลงของราคาบิ ท คอยน์ใ นอนาคตก็ เป็ น สิ่ งที่ ไม่ ส ามารถคาดเดาได้ เนื่ อ งจากเหรี ยญบิ ท คอยน์นั้น ไม่ มี มูล ค่ า พื ้น ฐาน
(Fundamental Value) ที่ชัดเจน ราคาเหรียญบิทคอยน์ในปั จจุบันจึงเป็ นราคาตลาด (Market Value) ที่มีสมมติฐานจากความเป็ นไปได้ของ
มูลค่าจากประโยชน์ที่อาจมี หรืออาจไม่มีของบิทคอยน์ในอนาคต ทาให้หลายครัง้ ราคาของบิทคอยน์มีความผันผวนอย่ างหนักตามความคิด
ของผูม้ ีอิทธิพลในตลาดบิทคอยน์ ดังนัน้ การที่ราคาของบิทคอยน์มีความผันผวนสูง อาจส่งผลให้รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนินธุรกิจ
เหมืองขุดบิทคอยน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความผันผวนที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง หรือการจ่ายชาระหนีข้ องบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาบิทคอยน์จะไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยง
ของความผันผวนลงได้ เช่น การขายเหรียญบิทคอยน์ที่มีอยู่เป็ นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นที่มีความผันผวนต่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของ
ความผันผวนของราคาลงได้ อีกทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแผนที่จะนาเหรียญบิทคอยน์ที่ขดุ ได้ไปใช้ในเรื่องของการนาไปต่อยอดทางด้าน
Digital Asset และ FinTech (Financial Technology) แทนการขายเหรียญบิทคอยน์ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวทาให้บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เผชิญความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาบิทคอยน์ลดลง นอกจากนีบ้ ริษัทย่อยยังมีการกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการบิทคอยน์และ
เหมืองขุดบิทคอยน์ โดยมีการแต่งตัง้ คณะทางาน เพื่อบริหารจัดการในเรื่องการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน เหมือง
ขุดบิทคอยน์ การจาหน่ายบิทคอยน์ และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทลั

แบบ 56-1 One Report 2021

29

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีรัฐบำลเข้ำมำควบคุมดูแลธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซี
ในปั จจุบนั รัฐบาลของประเทศไทยยังมีมาตรการการควบคุมธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ที่ยงั ไม่ชดั เจน และยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง อีกทั้ง การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง ดังนั้น ในอนาคตรัฐบาลจึงอาจมีการออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการทาธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ เช่น การกาหนดมาตรการควบคุมเหรียญบิทคอยน์ในตลาด หรือมาตรการการเก็บภาษี คริปโทเคอร์
เรนซีเพิ่มเติมหากสามารถสร้างกาไรจากการขายได้ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเหล่านัน้ อาจส่งผลให้เหรียญที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขุดได้
หรือที่ถืออยู่ ได้รบั ผลกระทบจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลทางลบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของต้นทุน
รายได้ และกาไร
หากรัฐบาลมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการทาธุรกิจขุดบิทคอยน์ จนส่งผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจขุดเหมืองบิทคอยน์ของ
บริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการพิจารณาหรือศึกษาแนวทางการทาธุรกิจขุดเหมืองบิทคอยน์ในต่างประเทศเพิ่มเติม ทัง้ นีก้ าร
พิจารณาหรือการตัดสินใจลงทุนต่างๆ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย
3. ควำมเสี่ยงจำกวิกฤตพลังงำน
ธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ใช้พลังงานในการดาเนินธุรกิจจานวนมาก เนื่องจากต้องมีการเปิ ดใช้เครื่องขุดบิทคอยน์ตลอดเวลา โดยไม่
มีการหยุดพัก ประกอบกับ ณ ปั จจุบนั ธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ได้รบั ความนิยม มีการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์จานวนมาก ซึ่งอาจ
นาไปสู่วิกฤตจากการขาดแคลนพลังงาน จนเป็ นเหตุให้รฐั บาลต้องออกมาตรการเพื่อควบคุมการใช้พลังงาน หากเกิดกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลให้
บริษัทย่อยไม่สามารถดาเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ได้อย่างเต็มกาลังประสิทธิภาพ จนอาจส่งต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้มีแผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ต่าง ๆ เช่น การลดความร้อนจากการใช้
เครื่องขุด ด้วยระบบระบายความร้อนที่ใช้พลังงานต่า และการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้งานเพื่อหาวิธีการใช้งานที่ทาให้มีการใช้
พลังงานได้คมุ้ ค่ามากที่สดุ เพื่อไม่ให้นาไปสู่ภาวะวิกฤตของการขาดแคลนพลังงาน
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตรำยใหญ่
เนื่องจากในปั จจุบัน ผูผ้ ลิตเครื่องขุดบิทคอยน์ที่ประสิทธิภาพสูงนั้นมีนอ้ ยราย ซึ่งเครื่องขุดบิทคอยน์ที่บริษัทย่อยใช้งานนั้น เป็ น
เครื่องประมวลผลทางคอมพิว เตอร์ชนิ ด Application Specific Integrated Circuits (ASICs) ซึ่งเป็ น เทคโนโลยีที่ มีค วามซับ ซ้อน ส่งผลให้
บริษัทที่ลงทุนในเหมืองขุดบิทคอยน์จาเป็ นต้องพึ่งพาผูผ้ ลิตเครื่องขุดบิทคอยน์เพียงไม่ก่ีราย ดังนั้น บริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงที่จะได้ รบั
ผลกระทบจากการขาดตลาดของเครื่องขุดบิทคอยน์ และส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ได้ อีกทัง้ หากในอนาคตบริษัทย่อย
มีนโยบายขยายการลงทุนในเหมืองขุดบิทคอยน์เพิ่มเติม บริษัทย่อยอาจไม่สามารถขยายธุรกิจได้ในทันที เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั การซือ้ เครื่อง
ขุดบิทคอยน์จาเป็ นจะต้องสั่งจองล่วงหน้าเป็ นระยะเวลานานและจาเป็ นต้องทาสัญญากาหนดราคาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการซือ้ เครื่อ ง
ขุดบิทคอยน์ในราคาตลาด ณ ขณะนัน้ (Spot Price) ซึ่งมีราคาที่สูงตามความต้องการที่มากขึน้ ซึ่งในอนาคตหากบริษัทย่อยมีนโยบายขยาย
การลงทุนโดยการซือ้ เครื่องขุดบิทคอยน์อาจไม่สามารถทาได้ทนั ที เนื่องจากหากไม่ส่งั จองเครื่องขุดบิทคอยน์ล่วงหน้าและซือ้ ที่ราคาตลาด ณ
ขณะนัน้ อาจต้องเผชิญกับราคาเครื่องขุดบิทคอยน์ที่สงู กว่าราคาซือ้ ขายล่วงหน้าอย่างมาก ทางบริษัทย่อยจึงหาแนวทางแก้ไขโดยการจัดหา
supplier ในประเทศที่มีศกั ยภาพในการจัดหาเครื่องขุดบิทคอยน์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีนโยบายขยายการลงทุนในเหมืองขุดบิทคอยน์เพิ่มเติม บริษัทย่อยจะมีการวางแผนการลงทุนและ
พิจารณาราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดซือ้ เครื่องขุดบิทคอยน์ ที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อทัง้ บริษัทย่อยและบริษัทฯ เอง
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5. ควำมเสี่ยงจำกกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีผ่ำนตัวกลำง
เนื่ อ งจากการแลกเปลี่ ย นเหรี ย ญบิ ท คอยน์ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ประเภทหนึ่ ง ให้เป็ นสกุ ล เงิ น บาท วิ ธี ที่ ใ ช้โ ดยทั่ ว ไป คื อ
การแลกเปลี่ยนในศูนย์ซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการจัดการผ่านตัวกลาง ซึ่งบริษัทย่อยอาจจาเป็ นจะต้องฝาก
เหรียญสกุลเงินดิจิทลั ไว้กบั ศูนย์ซอื ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมเหรียญที่ฝากไว้ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยจะไม่ฝากเหรียญบิทคอยน์ไว้ในศูนย์ซอื ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งเป็ น Hot Wallet แต่จะเก็บไว้ที่ Cold Wallet
ตลอดเวลา และจะโอนไป Hot Wallet ก็ต่อเมื่อต้องการนาเหรียญบิทคอยน์ออกไปใช้งานเท่านัน้
6. ควำมเสี่ยงจำกประสิทธิภำพของเครื่องขุดบิทคอยน์ลดลง
เครื่อ งขุด บิ ท คอยน์ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยใช้ด าเนิ น ธุ รกิ จ เหมื อ งขุด บิ ท คอยน์ใ นปั จ จุบัน นั้น เป็ น เครื่อ งรุ่น ใหม่ ที่ มี ก าลังประมวลผล
(Hash Rate) เท่ากับ 104 TH/s ต่อเครื่อง ทัง้ นีเ้ นื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องขุดบิทคอยน์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทาให้เครื่องขุด
บิทคอยน์รุน่ ใหม่ในอนาคตมีประสิทธิภาพและกาลังประมวลผลมากกว่าเครื่องขุดบิทคอยน์ ณ ปั จจุบนั ของบริษัทย่อย และเนื่องจากส่วนแบ่ง
ของเหรียญที่ขุดได้ขนึ ้ อยู่กบั ประสิทธิภาพเครื่องขุด ดังนัน้ หากในอนาคตมีเครื่องขุดบิทคอยน์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องขุดของบริษัทย่อย
ก็อาจส่งผลให้บริษัทย่อยได้รบั ส่วนแบ่งของเหรียญที่ขดุ ได้นอ้ ยลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องขุดบิท คอยน์ก่อนเข้าทารายการเช่า และหากในอนาคต บริษัทย่อย
จะมีการขยายการลงทุนในเครื่องขุดบิทคอยน์ บริษัทย่อยก็มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่จะจัดซือ้ และลงทุนเฉพาะเครื่องขุดบิทคอยน์ที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ เท่าที่บริษัทย่อยจะสามารถจัดหาได้ ณ ขณะนัน้
7. ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกไฟฟ้ ำไม่เสถียรหรือไฟฟ้ ำดับ
เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่บริษัทย่อยนามาประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์นนั้ เป็ นระบบไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง หาก
เกิดกรณีเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดับ จนทาให้เครื่องขุดบิทคอยน์หรือการดาเนินการขุด บิทคอยน์ตอ้ งหยุดชะงักลง ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลให้เครื่องขุดบิทคอยน์เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ และส่งผลให้บริษัทย่อยสูญเสียโอกาสการสร้างรายได้และทา
กาไรจากการขุดบิทคอยน์ในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตามการดาเนินธุรกิจการขุดบิทคอยน์ของบริษัทย่อยในปั จจุบนั นัน้ อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเครื่องขุดบิทคอยน์ ดังนัน้ หากเกิด
กรณี หรือเหตุการณ์ใดที่ทาให้การดาเนินการขุดบิทคอยน์ตอ้ งหยุดชะงักลง ทางผูใ้ ห้เช่าเครื่องขุดบิทคอยน์จะต้องดาเนินการชดเชยแรงขุด
ดังกล่าวที่เสียไปให้กับบริษัทย่อย ประกอบกับบริษัทฯ มีผบู้ ริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้า จึงได้มีการวางแผนเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้จดั ให้มีแนวทางในการป้องกันเมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าไม่เสถียรอีกด้วย
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำมำของคู่แข่งธุรกิจ
เนื่องจากโดยปกติแล้วการขุดบิทคอยน์จะร่วมกันขุดเป็ นเครือข่าย ซึ่งจานวนเหรียญบิทคอยน์ที่ทาการขุดได้จะถูกแบ่งกันตามกาลัง
การประมวลผล (Hash Rate) ที่บริษัทย่อยมีในเครือข่ายการขุดนัน้ ซึ่งเมื่อมีผปู้ ระกอบการเข้ามาในตลาดเพิ่มขึน้ จะทาให้กาลังการประมวล
ผลรวมของเครือข่าย (Total Network Hash Rate) สูงขึน้ แต่ก็ทาให้บริษัทย่อยได้รบั ส่วนแบ่งผลตอบแทนที่นอ้ ยลงเช่นกัน อีกทัง้ หากผูข้ ุดบิท
คอยน์มีจานวนมากขึน้ ทาให้กาลังการประมวลผลรวมของเครือข่ายมากขึน้ ระบบก็จะสร้างโจทย์ที่ยากขึน้ เพื่อควบคุมการเกิดของเหรียญบิท
คอยน์ ทาให้โอกาสการขุดเจอเหรียญบิทคอยน์ก็ยากขึน้ เช่นกัน ประกอบกับการให้ผลตอบแทนของเหรียญบิทคอยน์นนั้ จะมีช่วงเวลา "ฮาล์ฟ
วิ่ง" กล่าวคื อเมื่อมีการขุด พบบล็อกใหม่ในระบบจานวน 210,000 บล็อก ระบบจะให้ผลตอบแทนจากการขุด ลดลงครึ่งหนึ่ ง ซึ่งจากการ
ประมาณการคาดว่าเหตุการณ์ฮาล์ฟวิ่งจะเกิดขึน้ อีกครัง้ ในปี 2567 โดยผลตอบแทนจากการขุดเหรียญบิทคอยน์จะลดลงจาก 6.25 เหรียญต่อ
บล็อก เป็ น 3.125 เหรียญต่อบล็อก และจะลดลงอีกประมาณทุกรอบ 4 ปี ดังนัน้ จึงส่งผลกระทบให้การได้รบั ผลตอบแทนจากการขุดเหรียญ
บิทคอยน์มีจานวนที่นอ้ ยลง รวมถึงรายได้จากการขุดเหรียญที่บ ริษัทย่อยจะได้รบั นัน้ ก็อาจลดน้อยลงตามจานวนเหรียญที่ขุดได้นอ้ ยลงด้วย
เช่นกัน และอาจทาให้จานวนเหรียญบิทคอยน์อาจจะไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
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อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลทาให้โอกาสในการขุ ดเจอ
เหรียญบิทคอยน์ยากขึน้ และผลตอบแทนที่ได้จากการขุดเหรียญน้อยลง ทาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเร่งวางแผนและเร่งดาเนินธุรกิจการ
ขุดบิทคอยน์ตามที่วางแผนไว้ เพื่อทาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่ยงั สูง
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรเสื่อมสภำพของเครื่องขุดบิทคอยน์หลังจำกกำรใช้งำน
เครื่องขุดบิทคอยน์ปกติจะมีกาหนดการใช้งานประมาณ 3-6 ปี หากเครื่องขุดบิทคอยน์เสื่อมสภาพ ก็จะทาให้ประโยชน์ของการใช้
งานของเครื่องขุดบิทคอยน์ดงั กล่าวอาจจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และอาจเผชิญกับค่าซ่อมบารุงเครื่องขุดบิทคอยน์ และราคาเครื่อ งขุดบิท
คอยน์เมื่อนาไปขายต่ออาจลดลง
อย่างไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจการขุดบิทคอยน์ของบริษัทย่อยในปั จจุบนั นัน้ อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเครื่องขุดบิทคอยน์ ดังนัน้ หาก
เกิดกรณีหรือเหตุการณ์ใดที่เครื่องขุดบิทคอยน์ของผูใ้ ห้เช่าเสื่อมสภาพภายในระยะเวลาของสัญญา ทางผูใ้ ห้เช่ าเครื่องขุดบิทคอยน์จะต้อง
ดาเนินการชดเชยแรงขุดดังกล่าวที่เสียไปให้กบั บริษัทย่อยเพื่อให้ได้กาลังแรงขุดตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา อีกทัง้ หากในอนาคตบริษัทย่ อยมี
แผนจะลงทุนซือ้ เครื่องขุดเหรียญ บริษัทย่อยก็จะมีการวางแผนซ่อมบารุงเครื่องขุดและระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่อง
ขุดบิทคอยน์ และพิจารณาขายเครื่องขุดบิทคอยน์ในตลาดรองหากมีราคาขายที่เหมาะสม
10. ควำมเสี่ยงจำกผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ันผวนจำกรำคำบิทคอยน์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับบิทคอยน์ที่ขุดมาได้นนั้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์
สกุลเงินดิจิทลั ในงบการเงิน และทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงิน
ดิจิทลั ตามมาตรฐานการบัญชี โดยเมื่อราคาปิ ดตลาดของบิทคอยน์ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของบิทคอยน์ที่บริษัทย่อยถือไว้ โดยนโยบายการบัญชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยประยุกต์ใช้ ณ ปัจจุบนั ยังไม่มีการรับรูผ้ ลกาไรเมื่อราคา
ตลาดเพิ่มขึน้ สูงกว่าราคาทุนของบิทคอยน์ ทัง้ นี ้ หากราคาของบิทคอยน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ในกรณีที่ราคาบิทคอยน์ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญก็จะส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าและกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยมีกาไรสุทธิที่ลดลง หรือในกรณีที่ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ก็อาจจะส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจรับรูก้ าร
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของงวดก่อนหน้าและกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกาไรสุทธิที่เพิ่มขึน้
เช่นกัน ดังนัน้ ความผันผวนที่สงู ของราคาบิทคอยน์จึงทาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่ผลประกอบการจะมีความผันผวนได้
อย่า งไรก็ต าม ถึงแม้ค วามเสี่ยงในเรื่องความผัน ผวนของราคาบิท คอยน์จะไม่ส ามารถควบคุมได้ แต่ บ ริษัท ฯ และบริษั ท ย่อย
สามารถลดความเสี่ยงของความผันผวนลงได้ เช่น การขายเหรียญบิทคอยน์ ที่มีอยู่เป็ นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นที่มีความผันผวนต่าก็จะ
ช่วยลดความเสี่ยงของความผันผวนของราคาลงได้
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์
ในการเสนอขายหุน้ กูค้ รัง้ นี ้ บริษัทฯ มีจดุ ประสงค์หลักในการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ผ่านบริษัทย่ อย ซึ่งการดาเนินธุรกิจใน
เหมืองขุดบิทคอยน์มีปัจจัยสาคัญที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถควบคุมได้จานวนหลายประการ หากการดาเนินธุรกิจเหมืองขุดบิท
คอยน์ไม่เป็ นไปตามที่บ ริษัทฯ และบริษัทย่อยได้วางแผนไว้ เช่น การขาดทุนหรือต้องยกเลิกการดาเนิ นธุรกิจ อาจส่งผลต่อการดา เนินงาน
รายได้ และผลประกอบการจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อเกิดเป็ นความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดับที่สูง เนื่องจาก
เป็ นโครงการใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนจานวนมาก นอกจากนี ้ ยังอาจส่งผลต่อการชาระหนีข้ องบริษัทฯ เนื่องจากแหล่งเงินทุนหลักในการชาระหนี ้การ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นีม้ าจากรายได้ในการขายเหรียญบิทคอยน์
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการดาเนินการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสารองไว้ทงั้ ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่มาจากการดาเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัท ฯ และการใช้สิท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิแ ปลงหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ เพื่ อใช้เป็ น แหล่ งเงิน ทุน ส ารองในการชาระหนี ้ กรณี ที่
ผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
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12. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสมกำร กฎระเบียบ หรือสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ในกำรขุดบิทคอยน์ที่มีผลต่อกำรขุดบิท
คอยน์อย่ำงมีนัยสำคัญ
เหรียญบิทคอยน์ เป็ นคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่มีบุคคลหรือบริษัทใดๆ ควบคุมอย่างเป็ นทางการ ดาเนินการอยู่บนระบบการเก็บข้อมูล
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยทุกคนเป็ นผูต้ รวจสอบการทาธุรกรรมบิทคอยน์ทุกครัง้ ทาให้ทุกธุรกรรมที่เกิดขึน้ โปร่งใสและยากต่อ
การปกปิ ดข้อมูล ทาให้การเปลี่ยนแปลงของระบบสมการ กฎระเบียบของการขุดบิทคอยน์นนั้ เกิดขึน้ ได้ยาก หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจาเป็ น
จะต้องเกิดจากการลงประชามติของผูป้ ระกอบธุรกิจขุดบิทคอยน์ทกุ ท่าน แม้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนีจ้ ะเป็ นสิ่งที่ยากและใช้เวลาแต่ก็สามารถ
ทาได้ โดยผูเ้ ขียนโปรแกรม (Developers) สามารถเสนอการแก้ไขโปรแกรมในหมวดการเปลี่ยนแปลงของบิทคอยน์ Bitcoin Improvement
Proposal (BIP) ซึ่งมีการเสนอและปรับใช้อยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนัน้ ต้องได้รบั การยอมรับจากผูม้ ีส่วนร่วมในการสร้างบล็อกเชน
( Blockchain) โดยหลักคือนักขุดทัง้ หมดในเวลานัน้ และโนด (Nodes) จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมโดยคานวณจากเสียง
ข้างมาก (Majority Vote) ตัง้ แต่ ร้อยละ 51.00 โดยการเปลี่ยนแปลงของบิทคอยน์จาก BIP อาจเป็ นการเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับขัน้ ตอนการยืนยัน
การทาธุรกรรมของบิทคอยน์ ซึ่งหากเกิดขึน้ ย่อมมีผลกระทบต่อการขุดเหมืองบิทคอยน์ของบริษัทย่อย ในแง่ของวิธีการถอดสมการเพื่อให้ได้
เหรียญ หรือระบบนิเวศการทางานของระบบบิทคอยน์ เป็ นต้น ทัง้ นีย้ ่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงแผนการและเป้าหมายการขุดบิทคอยน์ของ
บริษัทย่อย
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ตงั้ คณะทางานเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หากเกิดประเด็นดังกล่าวขึน้ คณะทางานจะมีการวางแผน
และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหำรหลัก
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวงามจิตรเจริญ โดย ณ ปั จจุบัน บุค คลในครอบครัวงามจิต รเจริญ มีการดารง
ตาแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี ้ ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร รวมถึง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการจัดซื ้อและผูอ้ านวยการฝ่ ายจัด การ Demand ของบริษัท ฯ ทั้งนี ใ้ นอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงบุค ลากร
ดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลกระทบต่อการดาเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงอานาจอนุมตั ิและการจัดการของฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน
เพื่อมิให้เกิดการพึ่งพิงผูบ้ ริหารท่านใดท่านหนึ่ง อีกทัง้ มีการสนับสนุนให้พนักงานที่มีความรูค้ วามสามารถได้มีโอกาสพัฒนา เช่น มอบ หมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ตามความเหมาะสมของสายงาน เพื่อมิให้เกิดการพึ่งพิงพนักงานคนใดคนหนึ่ง
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทมี่ ีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรงำนภำยในบริษัทฯ
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มครอบครัวงามจิตรเจริญ ครอบครัวตรีมทุ ธาพงศ์ และบริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จากัด มีสดั ส่วนการถือ
หุน้ รวมกันร้อยละ 44.23 และกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทฯ และ
ผูบ้ ริหารบริษัทฯ อีกด้วย จึงทาให้กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังกล่า ว เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้
เกือบทั้งหมด ไม่ว่า จะเป็ น เรื่องการแต่ งตั้งกรรมการ หรือการขอมติ ในเรื่องอื่นที่ ต ้องใช้เสียงส่ว นใหญ่ ของที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ น เรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนด ซึ่งต้องได้รบั เสี ยง 3 ใน 4 เสียงของจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้
อย่ า งไรก็ ต าม ด้ว ยโครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการและคณะอนุก รรมการ รวม 4 ชุด ได้แ ก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล โดยแต่
ละคณะมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทาให้ระบบการทางานของบริษัทฯ มีความเป็ นมาตรฐานและตรวจสอบได้ง่าย อีกทัง้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 6 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการทางานของบริษัท ฯ ให้มีความ
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โปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอานาจในการนาเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ระดับหนึ่ง นอกจากนัน้
แล้ว บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบตั ิกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้ บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการนัน้ ๆ ทาให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึน้ ได้อีก
ด้วย
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการนาเข้าเหล็กชุบสังกะสีประเภท Pre-Zinc ชนิดม้วนซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยในระหว่างปี 2562 ถึง 2564 บริษัทฯ มีการนาเข้าวัตถุดิบคิดเป็ นสกุลเงินบาทประมาณ จานวน 599.61 ล้านบาท 709.97
ล้านบาท และ 924.83 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนขึน้ กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์และไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเมืองโลก บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ต้นทุนการซือ้ วัตถุดิบ และกาไรของบริษัทฯ โดย
ในปี 2562 ถึง ปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 21.91 ล้านบาท และ 6.28 ล้านบาทตามลาดับ ส่วนในปี 2564 บริษัทฯ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 11.15 ล้านบาท
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผูบ้ ริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจา
เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทนั ท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้
ณ สิน้ ปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินภายใต้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินจานวน 355.50 ล้านบาท 454.99 ล้านบาท และ 706.67
ล้านบาทตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 98.73 ร้อยละ 96.92 และ ร้อยละ 97.22 ของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ตามลาดับ ซึ่งบริษัทฯ
ได้รบั อัต ราดอกเบีย้ สาหรับเงินกู้ยื มระยะยาวที่เป็ นอัตราดอกเบีย้ สาหรับ ลูกค้าชั้น ดี (MLR) หักส่วนต่างที่ต กลงไว้ล่วงหน้า อัตราดอกเบีย้
ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัว หรืออัตราดอกเบีย้ ที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดการเงิน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากเกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ อาจส่ง ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2562-2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเป็ น
จานวน 12.23 ล้านบาท 16.41 ล้านบาทและ 20.16 ล้านบาท ตามลาดับ ดังนัน้ ในกรณีที่อตั ราดอกเบีย้ เพิ่มสูงขึน้ ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระ
ที่จะต้องจ่ายดอกเบีย้ เป็ นจานวนเงินที่เพิ่มสูงขึน้ เช่นกัน
ถึงแม้ว่ า สัด ส่ว นการพึ่ งพิ งเงิน กู้ยืม จากสถาบัน การเงิน ที่ มี อัต ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว ต่ อหนี ส้ ิน ที่ มีภาระดอกเบีย้ ของบริษัท ฯ
มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ ก็ยงั คงให้ความสาคัญ กับการติดตามสถานการณ์อตั ราดอกเบีย้ ดังนั้น หากมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความผันผวนเกิดขึน้ บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ เพื่อจากัดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
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3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจนวัตกรรมเหล็กที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้ง
ภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้กาหนดแนวทางพัฒนาองค์กรที่ย่งั ยืน เพื่อเป็ นแนวทางดาเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าระยะยาว
ส าหรับ องค์กรและผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ด้า นเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่ งแวดล้อ ม ตลอดห่ ว งโซ่ธุ รกิจภายใต้ห ลักบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาที่ย่งั ยืน
สาหรับบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เราได้พฒ
ั นาและมี การกาหนดกรอบพัฒนาที่ย่งั ยืน เพื่อครอบคลุมการดาเนินธุรกิจ
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้ห ลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่ อ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และมีเป้าหมายให้การดาเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยได้กาหนดกรอบการพัฒนาที่ย่งั ยืน เพื่อเป็ นกลไกสาคั ญในการทาให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ประสบความส าเร็จ ทั้งในมิ ติ ข องสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับ เคลื่อนธุ รกิจภายใต้แ นวคิ ด “INNOVATION FOR EVERY
SUCCESS” เพราะเราเชื่อว่าถ้าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน ได้รบั คุณ ค่า และประสบความสาเร็จ เราจะสามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัท ฯ จึงบูรณาการกระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่ การคิด อย่างสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่ากับสิน ค้า หาวัตถุดิบ ทดแทน
นวัต กรรมเหล็กที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้งานเหล็ กที่ตอ้ งผ่านการชุบเคมี พัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ รวมทัง้ การหาคู่คา้ ที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อน
ภาคธุรกิจสังคม และส่งมอบสินค้าเหล็กที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขานุการคณะทำงาน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ด้านผู้บริโภคและลูกค้า

แบบ 56-1 One Report 2021
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เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ : Innovative Thinking
ประเด็นทีส่ าคัญ
Business Growth

เนือ้ หาทีร่ ายงาน

Innovative Product

•

ผลการดาเนินงานด้านรายได้
การกระจายมูลค่าสูผ่ มู้ ีส่วน
ได้เสีย

•

การแก้ไขปัญหาลูกค้า

Product responsibility

•

Innovation

FRAMEWORK

SDGS

ด้านสิ่งแวดล้อม : Innovative material
ประเด็นทีส่ าคัญ
ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เนือ้ หาทีร่ ายงาน
•

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•

•

การจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช้

•

FRAMEWORK

เหล็กกัลวาไนซ์ เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

Vendor
Co-creation

กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานทดแทนอื่น
การควบคุมมลพิษ

Cost-competitive

แบบ 56-1 One Report 2021
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Quality standard
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ด้านสังคม : Innovative supply chain management
ประเด็นทีส่ าคัญ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็ นธรรม

•

•

ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การส่งมอบสินค้าและบริการที่
มีคณ
ุ ภาพ
ระบบสารสนเทศที่มีระบบ
จัดการที่ดีเพื่อส่งมอบสินค้า
และบริการที่สร้างความพึง
พอใจ
ความปลอดภัยและสุขภาพ
พนักงาน

•
•

•

•

•

•

เนือ้ หาทีร่ ายงาน
FRAMEWORK
ระบบโครงสร้างค่าตอบแทน Local employment
อย่างเป็ นธรรม
ระบบการประเมินผลด้วย
KPIs และ Competency
Smart people
ระบบ Career Path
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ทุกระดับ
Smart people
การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
การส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่มีคณ
ุ ภาพ

Smart supply chain
management

การยกระดับการบริการเพื่อ
สนับสนุนความสาเร็จของ
ลูกค้า

IT Driven

มาตรฐานความปลอดภัย

Health, Safety & wellbeing

SDGS

ด้านบรรษัทภิบาล : Innovative Partner
ประเด็นทีส่ าคัญ
การกากับดูแลกิจการ

•
•
•

การบริหารความเสี่ยง

•

เนือ้ หาทีร่ ายงาน
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การต่อต้านการทุจริต
จรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง

แบบ 56-1 One Report 2021

FRAMEWORK
Governance

SDGS

Risk management
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (value chain)
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

“INNOVATION FOR EVERY SUCCESS”

STRATEGIST
Innovative
Supply
Management
Chain

Innovative
Thinking

Innovative
Material

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

แสวงหานวัตกรรมวัสดุ
ทางเลือก กระบวนการหรือ
บริการ เพื่อแก้ไขปั ญหา
ลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตลูกค้าด้วยสินค้า
รักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างความยั่งยืนในระบบ
นิเวศด้วยนวัตกรรมเพิ่ม
มูลค่าสินค้า

สร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงข้อมูล ระบบจัดการ
ข้อมูล และพัฒนาสินค้า
กระบวนการ หรือบริการเพื่อ
สร้างและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

ร่วมมือกับพันธมิตร
เพื่อสร้างสรรค์
และเพิ่มการเติบโต

แบบ 56-1 One Report 2021

Innovative
Partner
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บริษัทฯ ได้มีการกาหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืน 4 ด้าน เพื่อมุ่งสู่การดาเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทัง้
ภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสู่การพัฒนาที่ย่งั ยืน
มุ่งสู่การเป็ น “Innovation for every success”
กลยุทธ์หลัก 4 ด้าน

ความมุ่งมั่นของ ZIGA

Sustainability Factors

Sustainability Strategies

Innovative Thinking
•
•
•
•

Technology Management
Knowledge Management
Demand Management
Product Responsibility

•

Pain Point vs Solution

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

•

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

•

•

•

•

•

•

แสวงหานวัตกรรมวัสดุทางเลือก
กระบวนการหรือบริการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตลูกค้าด้วยสินค้า
รักษ์สิ่งแวดล้อม
แสวงหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบชีวิต social media หรือ
metaverse

Innovative material
•
•
•

Cost competitive
Vendor Co-creation
Quality Standard

•

Co-creation and Quality
standard

•

สร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศด้วย
นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า
สร้างระบบนิเวศที่สามารถ
สอดคล้องกับโลกอนาคต
โดยเฉพาะ Technology platform

Innovative Supply
Management Chain
•
•
•

•
•

Local employment
IT Driven
Smart supply chain
Management
Smart people
Equalities

• IT Driven

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

•

• Business to Customer’s
Community
• การสร้างชุมชนของกลุ่มลูกค้าทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์

•

•

•

•
•

•

สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ข้อมูล ระบบจัดการข้อมูล และ
พัฒนาสินค้า กระบวนการ หรือ
บริการเพื่อสร้างและพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่า
สนับสนุนและสร้างความเท่าเทียม
การเข้าถึงความต้องการสาธารณะ
สุข มูลฐาน อาทิ วัคซีนป้องกัน
โควิด 19

Innovative Partner
•
•

Business Growth
Merchandising

•

Win-Win Strategy

แบบ 56-1 One Report 2021

ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์
และเพิ่มการเติบโต
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)

วิธีการหาความคาดหวัง
•

ผูถ้ ือหุน้ /สถาบันการเงิน

•

•
•

การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
การแถลงผลการดาเนินการ
ภายในไตรมาส
การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน
กิจกรรมผูจ้ ดทะเบียนพบผูล้ งทุน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders needs and
expectation)
•

•

•

•

•

•

•
•

ลูกค้า

•

•

•

•

การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย
การสารวจความพึงพอใจลูกค้า
การให้ความรูท้ างด้านเทคนิคกับ
ลูกค้า
การให้ลกู ค้าได้เข้ามาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
การทากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย
การเปิ ดช่องทางออนไลน์
ให้ลกู ค้ามีโอกาสสอบถามข้อมูล
เทคนิคลูกค้าทั่วไป

•

•

•

•

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders responsiveness)

การให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างสม่าเสมอและการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
การปรับตัวและแผนกลยุทธให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
เพื่อความยั่งยืน
การดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
สังคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน
การดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ

•

คุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการที่ดีทงั้ ก่อนและหลังการ
ขาย
ราคาของสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสม สินค้าตอบโจทย์ความ
ต้องการลูกค้า
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมแก้ไขปั ญหาลูกค้าได้

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

แบบ 56-1 One Report 2021

การกากับดูแลกิจการที่ดี
การสร้างผลประกอบการที่ดี
บริหารจัดการความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต
การจ่ายเงินปั นผล จ่ายชาระเงินคืน
ตรงเวลา
สนับสนุนกิจกรรม อันเป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะ
การเปิ ดเผยข้อมูล ผ่านทางช่องทาง
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
แบบ 56-1 One report
นาเสนอนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและสอดคล้อง life style
อาทิ รูปแบบกิจกรรม online การ
เปิ ดเผย แถลงข่าวเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลเท่าเทียมกันในเวลาพร้อมกัน
ผ่านทาง Facebook เป็ นต้น
การตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ลูกค้าและการประเมินความพึง
พอใจลูกค้าทุกปี เพื่อนามาปรับปรุง
การบริหารจัดการความพึงพอใจ
ลูกค้า
การพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปั ญหาลูกค้าโดยแสวงหากลุ่ม
ลูกค้าใหม่ อาทิ โรงเรือนกัญชา
กัญชง, Solar Farm
การพัฒนาช่องทางการขายใหม่ ใน
รูปแบบ B2C และ Digital
marketing
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
สินค้า นวัตกรรม กระบวนการ และ
นวัตกรรมบริการ ที่แก้ไขปั ญหา
ลูกค้า และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

40

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)

พนักงาน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการหาความคาดหวัง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders needs and
expectation)

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders responsiveness)

•

กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงาน
(online & offline)

•

การปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเป็ น
ธรรม

•

กิจกรรมข้อเสนอแนะ
ผ่านกิจกรรมการประชุม ESG
โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและสังคม
โรงงาน

•

ความก้าวหน้าในสายงานและอาชีพ

•

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เป็ นธรรม

•

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดย
การส่งเสริมการเรียนรู ้

•

คู่คา้ /ผูร้ บั จ้างช่วง/
ผูส้ ่งมอบ

วิธีการหาความคาดหวัง

การรับฟั งความคิดเห็น
ข้อร้องเรียนพนักงาน (online &
offline)

•

กิจกรรมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย

•

การประเมินผูส้ ่งมอบ ผูร้ บั เหมา
ประจาปี

•

การร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาร่วมกัน
ผ่านการพบปะพูดคุย

•

การจัดการอบรมทางด้านเทคนิค
กับคู่คา้ เพื่อให้ความรูพ้ นักงาน
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•

•

การจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็ นธรรมและ
โปร่งใสและให้คะแนนพิเศษสาหรับคู่
ค้าที่มีสินค้า กระบวนการ หรือ
บริการที่ส่งเสริมเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม
การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
อันตราย อันก่อให้เกิดการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจและผลกระทบที่เกิดกับ
ชุมชน อาทิ คุณภาพของอากาศและ
นา้ ทิง้

•

การอบรมและพัฒนาบุคคลากรให้มี
ทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต อาทิ
หลักสูตร Harvard business online
เรื่อง Sustainable business
strategy

•

การปรับปรุงระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน และประเมินผล

•

การจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม เพื่อเสริมสร้างการ
แบ่งปั นอันเป็ นค่านิยมองค์กร

•

การบริหารจัดการ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

•

การกากับดูแล และแบบ 56-1 One
Report

•

การร่วมออกแบบ นวัตกรรมสินค้า
กระบวนการ หรือบริการ

•

การพัฒนาคู่คา้ โดยการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ หรือผ่านทางกิจกรรมบริษัท
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(Stakeholders)

(stakeholders needs and
expectation)
•

ชุมชน/สังคม

•

•

•

หน่วยงานราชการ/
องค์กรภาครัฐ

•

•

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

•

การเข้าร่วมรับฟั งการประชุม
ชีแ้ จงของส่วนงานภาครัฐ
การศึกษาเงื่อนไขข้อกาหนดของ
กฎหมาย
ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของ
หน่วยงาน

•

•

•
•

•

(stakeholders responsiveness)

การลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ดาเนินงาน อาทิ คุณภาพของอากาศ
นา้ ทิง้
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้
ชุมชน
การสร้างรายได้ต่อชุมชน
การส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน

•

การปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทัง้ มาตรฐานต่างๆ
การลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ดาเนินการปกติต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

•

•

•

•
•

•
•

•

•

การยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นา้ ของ
เสีย การรีไซเคิล
การจ้างงานท้องถิ่นและสร้างรายได้ที่
ยั่งยืน
สนับสนุนโครงการนักศึกษาฝึ กงาน
การเปิ ดเผยผลการดาเนินงานผ่าน
แบบ 56-1 One report

การบริหารจัดการเรื่องสิง่ แวดล้อม
พลังงานและนา้ ตลอดจนของเสีย
ตามมาตรฐาน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานทดแทน
การเผยแพร่/แลกเปลี่ยน/วิจยั และ
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ร่วมกัน
การเปิ ดเผยผลการดาเนินงานผ่าน
แบบ 56-1 One report

ด้านเศรษฐกิจ

แบบ 56-1 One Report 2021
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ผลการดาเนินงานรวมของบริษัท
ณ สิ ้น ปี 2564 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ร วม 1,141.28 ล้ า นบาท และมี ก าไรสุ ท ธิ 204.23 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น 168.35 ล้ า นบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อน
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ตารางเปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้ นหลัง
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่นๆ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
EBITDA
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท
%

ปี 2562
760.17
-684.79
75.37
13.22
21.91
-55.71
70.63
35.26
0.07
4.67

400

2000
760.17

972.93

1141.28

200

200.09

285.82

75.37

0

0
2562
2562

2363
2363

2562

2364

2562

2364

684.79

772.84

2363

2363

2364

2364

ต้น ทุน ในการจัด จาหน่ า ยและ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห าร

ต้น ทุน ขาย
1000

ปี 2564
1,141.28
-855.46
285.82
68.76
-11.15
-83.65
292.37
204.23
0.39
22.50

กาไรขั้น ต้น

รายได้จ ากการขาย

1000

ปี 2563
972.93
-772.84
200.09
16.46
6.28
-61.32
186.60
117.71
0.23
14.97

855.46
100

500

55.71

61.32

2562

2363

83.65

0

0
2562

2562

2363

2363
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ดอกเบีย้ จ่ายสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้
*ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2562
55.71
12.23
20.28
44.41

2563
61.32
16.41
80.05
47.25

2564
83.65
20.16
64.64
54.73

หมายเหตุ : * รวมถึงเงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันสังคม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่ อเป้า หมายในการขับ เคลื่อนธุ รกิจของลูกค้าและคู่คา้ ที่ เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ ให้
ความสาคัญกับ SDGs เพื่อเพิ่มคุณค่าและเติบโตไปด้วยกัน ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ผลักดันการขายในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาร่วมกับลู กค้ามากขึน้ ในหลายโครงการ เช่น การให้
คาแนะนา และเสนอสินค้าที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญ หา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยผลการใช้ผลิตภัณ ฑ์และบริการของบริษัท ฯ
สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้า รวมทัง้ บริษัทฯ มีโครงการ Ziga Inno challenge เพื่อสรรหานวัตกรรมลดต้นทุนในองค์กร

SUPER ZIGA
การทดลองใช้เหล็ก SUPER ZIGA
เป็ นสินค้าทดแทนไม้ไผ่ที่จงั หวัดจันทบุรี

ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์
สามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการสร้าง
เนื่องด้วยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่
มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยังสามารถ
ควบคุมคุณ ภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้ ัง
สามารถลดเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย

แบบ 56-1 One Report 2021
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การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ กับการวิจัยและพัฒนาดั่งเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า “เพิ่มมูลค่ าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ภายใต้
แนวคิดที่ว่าสินค้าและบริการรวมถึงกระบวนการทางานจะต้องบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ด้วยเชื่อว่านวัตกรรม
สามารถส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีส่วนงาน business development เพื่อศึกษาตลาดหาช่องทางทาธุรกิจใหม่หรือ
ช่องทางการขายใหม่ ๆ แล้วจึงนาผลการศึกษานัน้ มาพัฒนาสินค้าภายในบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ความมุ่งมั่น ที่จะพัฒ นาสิ่งใหม่ ๆ เห็ น ได้ตั้งแต่ การทดลองผลิต ท่ อโครงสร้าง ด้วยวัต ถุดิ บ ที่ เป็ นเหล็กชุบ สังกะสีแ บบ Pre-zinc
เพื่อนาไปใช้ทดแทนท่อเหล็กดาชุบสังกะสี และลองปรับเปลี่ยนความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการ
พัฒ นาสิ นค้า ใหม่ด ้วยการต่ อยอดสิน ค้า ของบริษัท ฯ ให้มีการใช้งานที่ ห ลากหลายมากขึน้ เช่น การสร้า งร้า นค้าส าเร็จ รู ป แบบโมดูล าห์
ที่สามารถได้รบั การจดทะเบียนอนุสิท ธิบัต ร สิทธิท างปั ญ ญาและการทดลองใช้เหล็ก SUPER ZIGA ทดแทนวัสดุไม้ไผ่แทน กระชังปลาที่
จังหวัดจันทบุรี
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้ แต่กา รเลือก
วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และยังมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จ โดยสินค้าของบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆดังนี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มอก.770 – 2533

มอก. 276 - 2532

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

มอก. 277 - 2533

ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

มอก. 1228 - 2549

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้ รูปเย็น

มอก. 107 - 2533

ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสาหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มอก. 50-2561

เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยวิธีการจุ่มร้อน แผ่น
ม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

UL 797
UL 1242
UL 6
มอก. 50 - 2548
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หน่วยงานทีร่ ับรอง/ทดสอบ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
Underwriters Laboratories (UL)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
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ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบต่อทุกขัน้ ตอนทัง้
ก่อนและหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งทาให้บริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าโดยได้รบั คาสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในกรณีที่พบปั ญหาจากการใช้งานสินค้าและบริการของบริษัท ฯ
ตามข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมีขอ้ ร้องเรียนจากลูกค้าเกิดขึน้ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางตัวแทนฝ่ ายขาย หลังจากนัน้ บริษัทฯ ก็จะนาประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและกระบวนการป้องกัน จากนัน้ ก็จะตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังลูกค้าให้รบั ทราบถึงแนวทางการจัดการ
และป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซา้
นอกจากความรับผิดชอบในเรื่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้ความสาคัญในการคัดสรรสินค้าวัตถุดิบ
และบริการจากแหล่งผลิตหรือผูใ้ ห้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็ นความรับผิดชอบส่วน
แรกที่มีความสาคัญอย่างมาก ในการสร้างการยอมรับจากลูกค้าเพื่อให้เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความมั่นใจ

ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ปี 2562

เป้ าหมาย : >86%
ระดับความพึงพอใจ : 85.43%

ปี 2563

เป้ าหมาย : >86%
ระดับความพึงพอใจ : 89.43%

ปี 2564

เป้ าหมาย : >90%
ระดับความพึงพอใจ : 92.33%

เป้าหมายปี 2564

> 90%
ผลการประเมิน

% 92.33

บริษัทตัง้ เป้าหมายสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 90% ในปี 2565 ซึ่งเป็ นความท้าทายของบริษัทในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
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จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 มีหวั ข้อการประเมินหลักๆ ดังนี ้

> 86%
จากข้อมูลพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าในปี 2564 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด และได้รบั คะแนนสูงขึน้ จากปี 2563
ในทั้ง 5 ด้าน โดยบริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะนาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพื่อการรักษารากฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยาวนานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคู่ค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินการจัดซือ้ จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนบริหาร
จัดการความเสี่ยงและร่วมพัฒนาศักยภาพคู่คา้ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและผลักดันให้เติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีนโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ (Suppliers Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทาการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังคู่คา้ โดยได้ให้ค่คู า้ ได้ลง
นามในคารับรองคู่สญ
ั ญาคู่คา้ เพื่อให้รบั ทราบแนวปฏิบตั ิ นโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ ด้วย
นอกจากนีย้ งั ได้มีการเปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวและจรรยาบรรณคู่คา้ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้รบั ทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อให้
คู่คา้ ที่จะดาเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ได้ม่นั ใจและไว้ใจที่จะเข้าร่วมดาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ สามารถจัดหาได้ในราคาที่เหมาะสมและเกิดความ
เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
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การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกคู่คา้ ควบคู่ไปกับบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค ้า ครอบคลุมปั จจัยด้านคุณ ภาพสิน ค้าและบริการ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและการกากับดูแลกิจการ โดยคู่คา้ ใหม่ตอ้ งผ่านการขึน้ ทะเบียน และคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กาหนดไว้
ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ฯ ได้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจัดซือ้ จัดหาและเพื่อผลักดันให้เกิด
การจัดซือ้ จัดหาที่ย่งั ยืน บริษัทฯ ได้ประเมินผลคู่คา้ ทัง้ รายใหม่และรายเดิมเป็ นประจาทุกปี

30

30

หมายเหตุ : การประเมิน vendor จากมูลค่าการซือ้ 100,000 บาทขึ้นไป

การจัดซือ้ จัดหาในท้องถิ่น
รายงานสรุปการจัดซือ้ จัดหาในท้องถิ่น ปี 2564
สถานที่
จังหวัดสมุทรปราการ
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3.3 การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิตสิ งิ่ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบต
ั ิด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ค วามส าคัญ และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒ นาเทคโนโลยีที่ สะอาดและ
ทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร
(Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื ้ นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
(Zero Emission) เพื่อให้การดาเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง
การจัด การสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ ที่ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในระดับมากและน้อย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ พัฒนา
กระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กบั กิจการเอง รวมทัง้ สังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
บริษัทฯ กาหนดนโยบายเพื่อยกระดับการอนุรกั ษ์พลังงานละสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ โดยวางเป้าหมายการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการโดยใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาดเพื่อลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้วางแผน
เป็ นรูปธรรมตัง้ แต่ปี 2563 และตัง้ เป้าหมายลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า โดยใช้พลังงานทดแทนให้ได้รอ้ ยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างไรก็ดี
บริษัทจะมีการทบทวนเป้าหมาย การจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี เพื่อแผนปฎิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม มีการปลูกสร้างจิตสานึกในการใช้พลังงาน
สะอาด หรือพลังงานทดแทน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม

•

•

เหล็ก ZIGA เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เหล็กซิกา้ คือเหล็กกัลวาไนซ์ที่เพิ่มระดับป้องกันสนิมทัง้ ในและนอก เพราะขึน้ รูปจากเหล็ กกัลวาไนซ์ที่ชุบเสร็จและลดขัน้ ตอนการชุบเคมี
เพื่อป้องกันสนิมเพิ่ม
เหล็กกัลวาไนซ์ได้รบั การประเมินว่าเป็ นเหล็กที่ใช้พลังงานวงจรชีวิตต่า (low life cycle) และเหล็กกัลวาไนซ์เป็ นเหล็กที่ใช้พลังงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดขบวนการผลิตและวงจรชีวิตของเหล็กชนิดนี ้

คุณสมบัติทโี่ ดดเด่น
1. ประสิทธิภาพของทรัพยากร ขบวนการผลิตเหล็กกัลวาไนซ์ ใช้ทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติ ดังนัน้ จึงลดภาระกับสิ่งแวดล้อม
2. รีไซเคิลได้ ต่อให้เหล็กกัลวาไนซ์ถกู ใช้ซา้ ก็ยงั สามารถนามาใช้ต่อได้ หรืออยู่ในรูปแบบเศษเหล็กก็ยงั สามารถนามาใช้อีกได้
3. อายุยาว เหล็กประเภทนีอ้ ายุการใช้งานยาวมากเพราะป้องกันสนิมได้ดีกว่า ดังนัน้ จึงเป็ นเหล็กที่ดีทงั้ ด้านเศรษฐกิจ คือประหยัดต้นทุนกว่า
และดีกบั สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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พลังงานไฟฟ้ า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือลดการใช้พลังงาน หรือการรณรงค์การใช้พลังงานเท่าที่จาเป็ น บริษัท ฯ
ได้มีมาตรการในการลดการใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี ้
•
•
•
•
•

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

ค่าไฟฟ้า

2563
12.94

2564
11.44

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(1.50)

%
11.59%

การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษั ท ฯ มี น โยบายและกลยุท ธ์เรื่อ งการใช้พ ลังงานทดแทน เพื่ อลดเรื่องการใช้ไฟฟ้ า เพื่ อ จัด การลดปั ญ หาพลังงานทดแทน
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนธันวาคม 2564

SOLAR CELL POWER PLANT
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ตัวชีว้ ัดผลด้านการนาพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ
1. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ หลังจากติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ข้อมูล
การผลิตไฟฟ้ า
ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (A) 540 วัตต์สงู สุด
การผลิตไฟฟ้ารวมต่อชั่วโมง
(A) x (B) = (ก) 1,317.60 กิโลวัตต์สงู สุด
จานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ (B) 2,440 แผง
จานวนเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้ต่อวัน 4 ชั่วโมง (C)
ปริมาณผลิตไฟฟ้าต่อปี
((ก) x (C) x (D))*80% = (ข) 1,264,896 kWh/ปี
จานวนวันทางานต่อปี ตามโครงการทีด่ าเนินการอยู่เดิมที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริม 300 วัน (D)
การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจ ตามระบบ 3R ( Reduce Reuse Recycle ) มีการ
สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง และมีระบบการคัดแยกขยะตามประภทที่มีประสิทธิภาพ

Reduce
Reuse
Recycle

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการนา้ มันที่ไม่ใช้แล้ว คือประเภท coolant oil โดยดาเนินการรวบรวมจัดเก็บเพื่อส่งกาจัด และได้ว่าจ้าง
บริษัทฯ ที่ได้รบั อนุญาติจากกรมโรงงาน เพื่อนาไปกาจัดด้วยวิธีที่ถกู ต้องต่อไป โดยวิธีการกาจัดคือเผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสีย
อันตราย
ผลการดาเนินการกาจัดของเสีย
หน่วย : ตัน

กาจัดนา้ มันสบู่ (coolant oil)
กาจัดตะกอน
รวม
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3.4 การจัดการความยัง่ ยืนในมิตด
ิ า้ นสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นสังคม

บริษั ท ฯ ตระหนักถึ งความส าคัญ ของการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ซึ่งเป็ น ปั จจัยหลัก ที่ ส าคัญ ของการด าเนิ น ธุ รกิ จให้ป ระสบ
ความสาเร็จ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ซึ่งบุคลากรเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญ ที่ทาให้เรา
สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัง้ แต่กระบวนการสรร
หา การดูแ ลและรักษาบุค ลากรทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของผู้บ ริห ารเพื่ อก้า วทัน กับ บริบ ทของโลกใหม่ ซึ่งเป็ น การเตรียมพร้อมการ
Transform ธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัง้ แต่กระบวนการสรรหา การดูแลและ
รักษาบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากรพร้อมทัง้ ตอบสนองประเด็นความต้องการและความคาดหวังของพนักงานโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน
และสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี และมีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพและเพื่อให้การพัฒนาไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งจึงต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลพนักงานและสังคม
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญ กับการดูและทั้งพนักงานและสังคมซึ่งเป็ นการดูแลสังคมทั้งภายในและ
ภายนอก เพราะเราให้ความสาคัญ กับพนักงานซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ดังนั้น บริษัท ฯ มีนโยบายให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็ นธรรม มีการพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการลดความเหลื่อมลา้ ทาง
สังคม โดยการส่งเสริมพนักงานให้มีทกั ษะและโอกาสในการก้าวหน้าด้านการงานโดยไม่คานึงถึงวุฒิการศึกษา แต่คานึงถึงทักษะในด้านนัน้ ๆ
ที่พึงจะปฏิบตั ิงานได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรูค้ ่กู บั จริยธรรม และการแบ่งปันให้สงั คมและชุมชน ผ่านการดาเนินงาน
โดยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็ นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็ นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้
และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วย
การไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมโดยมีหลักการที่สาคัญ 2 ด้านดังนี ้
• บริษัทฯ เน้นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่รว่ มกันเหมือนญาติพี่นอ้ ง ทางานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการ
ทางานที่เอือ้ อานวย และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองและนาความรูค้ วามสามารถร่วมกันสร้าง
ความก้าวหน้าทัง้ ต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• บริษั ท ฯ จัด ให้มี ผ ลตอบแทนสวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสมและเป็ น ธรรมแก่ พ นั ก งาน เช่ น โบนั ส เบี ้ย ขยัน ประกัน สังคม
เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชุดยูนิฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค งานเลีย้ งสังสรรค์ประจาปี จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/
งานศพ
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนัน้ จึงเห็นสมควรให้มีการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจาของพนักงาน จึงให้กาหนดนโยบายไว้ดงั นี ้
1. ความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้ จิตสานึกของพนักงานให้ปฏิบตั ิงานด้วยวิธีที่
ปลอดภัย
4. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผูน้ า อบรมฝึ กสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิดว้ ยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ฯ เป็ นสาคัญตลอดเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในบริษัทฯ
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ ที่ที่กาลังปฏิบตั ิงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท ฯ และร่วมเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการทางานและวิธีการทางานให้มีความปลอดภัย
8. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายที่กาหนดไว้ขา้ งต้นเป็ นประจา
ในปี 2564 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี ้
การอบรมขึน้ ตอนการปฏิบตั ิงานการสังเกตปัญหาและการแก้ไขปัญหาแผนกเครื่องรีด
เพื่ อ เป็ น การพัฒ นาศักยภาพของพนัก งาน ทาง
บริษั ท ฯ ได้จัด ให้มี ก ารอบรมให้ค วามรู ้เพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะในการท างานของพนักงาน รวมถึงการลด
ของเสียจากการไม่เข้าใจในขัน้ ตอนการทางานและ
การใช้งานของเครื่องจักร
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การอบรมการสินค้าผลิตภัณฑ์และการขาย
เพื่อเป็ น การพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน ทางบริษัท ได้จัด ให้มีการอบรมให้
ความรู เ้ ทคนิคต่างๆเพื่อนามาปรับใช้ในทีมขายและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ขาย เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้ดี ขึน้ วางแผนในด้านงานขายที่ดี และทาให้บ รรลุ
เป้าหมายเพื่อประโยชน์สงู สุด

การอบรมการปฏิบตั ิงานของแผนกลบคม-ทาเกลียว
เพื่ อ เป็ นการพั ฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งาน ทาง
บริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้ความรูเ้ พื่อเพิ่มทักษะ
ในการท างานของพนักงาน รวมถึงการลดของเสีย
จากการไม่เข้า ใจในขั้น ตอนการทางานและการใช้
งานของเครื่องจักร
การอบรมเทคนิคการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อเพิ่มพืน้ ที่การใช้งาน
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
พืน้ พื ้น ที่ การใช้งานในการจัด เก็บ เพิ่มลดเวลาใน
การค้น หา ลดอัตราความเสียหายจากการขนย้า ย
และเช็คสต็อกง่าย

การอบรมการทา CPR และการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ
บริษัทได้จัดให้มีวิทยากรจากสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาทาการ
การอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานที่ยังไม่ได้รบั การอบรมและพนักงานที่
ต้องการทบทวนการอบม โดยได้เพิ่มหัว ข้อการอบรมการทา CPR ซึ่งสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิจากหุ่นจาลองให้กบั พนักงานของบริษัท
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แนวทางการดาเนินงาน
บริษัทฯ ทาการประเมินค่างานทุกตาแหน่งงาน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างงานให้เหมาะสมกับค่างานของแต่ละตาแหน่งโดยการ
จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดาเนินการให้ เพื่อความเป็ นกลางในการประเมินค่างาน และในทุกปี บริษัทฯ ได้สารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
แข่งขันได้และทบทวน เพื่อให้ม่นั ใจว่าโครงสร้างค่าตอบแทนหรือสวัสดิการสามารถแข่งขันได้
บริษัทฯ มีระบบการวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเพื่อให้ความเป็ นธรรมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
กระบวนการและวิธีการ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชาในการกาหนด Individual
KPIs และรับ ทราบ Competency ประจ าต าแหน่ ง ที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น ศั ก ยภาพ ตั้ ง แต่ ต ้น ปี
บริษัทกาหนดให้มีการติดตาม KPIs บริษัทฯ กาหนดให้มีการติดตามปรับปรุงผลงานให้เป็ นไปตาม
เป้าหมาย และเพื่อให้ผลประเมินมีความเที่ยงธรรม
หัวข้อการประเมินจะรวมถึงส่วนของการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและวินยั ในการทางาน การประเมินผล
ในส่วนของการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินในส่วนของความสามารถ
ในการเรียนรูง้ านและการพัฒนาตนเอง การประเมินผลในส่วนของการมีมนุษย์สมั พันธ์กับผูร้ ่วมงาน
และการติดต่อสื่อสาร

ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปี 2564
1. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน/สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2. ทบทวน job grade/job level เพื่อประเมินค่าตอบแทน
3. มีเครื่องวัดและแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน อาทิเช่น KPIs
4. มีระบบการสื่อสารและช่องทางใหม่ เช่น ช่องทาง social media เพื่อสร้างความรวดเร็วและได้รบั feedback โดยเร็ว
5. จัดทาประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี ให้กบั พนักงาน
6. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งพนักงานทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ครอบครัว ZIGA ปี 2564

จานวนพนักงานจ้างใหม่ ปี 2564
ทัง้ หมด 44 คน
โดยเป็ น ชาย 35 คน และ หญิง 9 คน

อัตราการจ้างงานปี 2563-2564
ปี (พ.ศ)
2563
2564
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จานวนพนักงานจ้างใหม่
37
44
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ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
บริษั ท ฯ ส่ งเสริม ให้พ นั ก งานเติ บ โตตาม Career path มี ก ารโอนย้า ยหรือ แต่ งตั้งความรับ ผิ ด ชอบ ตามความรู ้ ความสามารถ
โดยคัดเลือกจากพนักงานภายในก่อนเมื่อมีตาแหน่งงานว่าง บริษัทฯ มีการดูแลและกาหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานใน
ทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็ นสายบริหาร (Management) และสายปฏิบตั ิการ (Specialist) ส่งเสริมพนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
และวิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ มีโอกาสโอนย้ายข้ามสายงาน หรือแต่งตัง้ มอบหมายให้ไปรับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ บริษัทฯ มอง
หาผูม้ ีความสามารถทางด้านสารสนเทศโดยคัดเลือกจากพนักงานบริษัทฯ ภายในก่อน และมีแผนแสวงหาบุคลากรเพิ่มเติมที่มีศกั ยภาพ และ
บริษัทฯ เริ่มมีการอบรมพนักงานผ่านทัง้ ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรให้เข้ากับบริบทใหม่ที่มีเรื่อง
ของดิ จิทัล เข้า มาในชีวิ ต ประจาวัน อย่ า งหลีก เลี่ ยงไม่ ได้ อีก ทั้ง บริษั ท ฯ มี การลดขั้น ตอนการท างานโดยการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ประมวลผล เพื่อตัดสินใจและใช้เป็ นช่องทางสื่อสาร และเพื่อการยกระดับบริษัทสู่ยุคดิจิทลั ในส่วนทักษะด้านดิจิทลั ของพนักงาน เบือ้ งต้นให้
รู เ้ ท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็ น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ค วามหมายของ Digital literacy คื อ ทักษะความเข้า ใจและใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล
หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีอยู่ในปั จจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกันหรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

จานวนอัตราบุคลากรที่ว่าจ้างในย่านพระสมุทรเจดีย์
ชาย

หญิง

36 คน

18 คน

แนวทางการดาเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจและสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากร จัดให้มีการฝึ กอบรมโดยการฝึ กปฏิบัติงานจริงหรือสอนระหว่างปฏิบัติงานตลอดจนกาหนด
มาตรการหรือข้อบังคับให้บุคลากรในสานักงานต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
1. ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้บคุ คลากรใช้คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบตั ิการ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น
การสร้างแฟ้มข้อมูล การเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูล เป็ นต้น
2. ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคา บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ จัดการย่อหน้า
เอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร และพิมพ์เอกสารได้
3. ด้านการใช้โปรแกรมตารางคานวณ บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดการแผ่นงาน จัดเซลล์แถว คอลัมน์ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่น
งาน การจัดรูปแบบแผ่นงาน การ คานวณข้อมูลบนแผ่นงาน การแทรกวัตถุ
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4. ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต บริษัทฯ มุ่งสร้างบุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ เช่น เรียนรูก้ ารใช้งานจากเว็บ
บราวเซอร์ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่าน Streaming และ e – learning ผ่านเว็บบราวเซอร์ต่างๆ มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล
จากเสิรช์ เอนจิน เช่น Google เป็ นต้น และบุคลากรบางส่วนสามารถทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
5. ด้านการใช้โปรแกรมนาเสนอ บริษัทฯ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งาน โปรแกรมนาเสนอ การสร้างงาน การจัดการมุมมอง
การเลือกใช้เค้าโครง การใช้งานข้อความบนสไลด์
6. ด้านการทางานร่วมกันแบบออนไลน์ บริษัท ฯ มุ่งสร้างบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เคยใช้การ ทางานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้งาน
และการแบ่งปั นพืน้ ที่การทางานออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมแบ่งปั นหน้าจอ การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
เรียนรูก้ ารทางานโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ Video Conference, E – mail, Messaging และเครื่องมือเทคโนโลยีในการแชร์
ข้อมูล เพื่อที่จะให้สามารถทางานร่วมกันได้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึน้
ทั้งนี ้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมโดยมีรูปแบบที่ หลากหลาย มีการฝึ กปฏิบัติงานจริง หรือสอนในระหว่างปฏิบัติงานจริง หรือ
การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น
โครงการพี่เลีย้ ง ZIGA
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริง มีพี่เลีย้ งคอยให้คาแนะนาผ่านโปรแกรม on the job
training ไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน นับตัง้ แต่วนั แรกที่ปฏิบตั ิงาน และฝึ กให้พนักงานรุ่นพี่ดูและสอนงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยค่านิยม smart
spirit energetic sharing เป็ นการใช้ระบบพี่เลีย้ ง ถ่ายทอดให้ความรูแ้ ก่พนักงานรุน่ น้อง และในช่วงตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อ
วัดระดับความรูค้ วามสามารถประจาตาแหน่ง เพื่อการปรับตาแหน่งให้สูงขึน้ และมีหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมและสร้างมูลค่าแก่ตวั บุคลากร
สูงขึน้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ กับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่องรวมทัง้ เป็ นการต่อยอดความคิดใหม่ ๆ
ซึ่งจะทาให้ผบู้ ริหารสามารถปรับตัวกับบริบทใหมของโลกเพื่อ Transform ธุรกิจในอนาคต
การอบรมกรรมการ
บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ และแสวงหาความรูใ้ นหน้าที่กรรมการและ
ธุรกิจอยู่เสมอและบริษัทสนับ สนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
เกี่ยวกับ หน้าที่กรรมการอย่างต่ อเนื่อง และสนับ สนุน ให้กรรมการเข้า ร่วมอบรมหลักสูต รอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องซึ่งทาให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจบริษัทฯ
นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกิจกรรมสัมมนาความรู ใ้ นด้านต่างๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องกับ การดาเนิ นงาน ตลอดจนเป็ น
วิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับ
หน่วยงานต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมพนักงานทัง้ หมด (ชั่วโมง)
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย (ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)
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โครงการรวมใจสูภ
้ ัยโควิด

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้จดั ทาโครงการรวมใจสูภ้ ยั โควิด เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโควิด โดยนาอาหารและเครื่องดื่ มไป
มอบให้แก่โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 และศูนย์ช่วยเหลือเบือ้ งต้นผูป้ ระสบภัย โควิด 19 หนองจอก

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้จัดทาโครงการรวมใจสูภ้ ัยโควิด โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนบุคคลทั่วไปที่ยงั ไม่ได้รบั วัคซีน
เข็มแรก สามารถเดินทางมารับวัคซีนเข็มที่ 1 (ซิโนฟาร์ม) ได้ที่บริษัทฯ โดยมีบคุ คลทั่วไปสนใจเป็ นจานวนมาก
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นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหารฯและพนักงาน การมอบรางวัลเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ เป็ นการสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ ในกิจกรรมไหว้รบั พร ตรุษจีน
การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การบริหารการส่งมอบสอดคล้องกับแผนผลิต
บริษัทมีนโยบายยกระดับการบริหารงานด้วย Power Bi เพื่อส่งเสริมความสาเร็จของลูกค้าในการได้รบั สินค้าตรงเวลาและสามารถวาง
แผนการจัดการสต๊อกของลูกค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทุกๆการส่งมอบสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และ
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้นามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 มากากับดูแลขัน้ ตอนและวิธีการตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดหา
การสั่งซือ้ การตรวจรับ และการขนส่ง บริษัทมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญดังนี ้

ความถูกต้อง
บริษัท ฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อกาหนดสิน ค้า และการส่งมอบให้เป็ น ไปตามกาหนด
เงื่อนไขการส่งมอบ รวมถึงเอกสารการส่งมอบต่างๆ ตามความต้องการลูกค้า โดยจะมีกระบวนการทางาน
และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า (checklist) ก่อนนาสินค้าส่งไปยังสถานที่นดั หมาย
เวลา
บริษัทฯ ให้ความสาคัญมากที่สุดเรื่องการส่งมอบตามแผน ซึ่งบริษัท ฯ ใช้ระบบ power bi ในการบริหาร
จัดการ เพื่อให้การสนับสนุนการวางแผนสินค้าและสต๊อกคงคลังให้ลกู ค้า เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าจาก
การนาสินค้าไปใช้งาน หรือจาหน่ายต่อเนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ความรวดเร็ว
บริษัท ฯ ให้ค วามส าคัญ กับ ความรวดเร็ว ในการส่งมอบและให้บ ริการเพื่อตอบสนองลูกค้า ในบางกรณี ที่
ต้องการใช้สินค้าเร่งด่วน บริษัทฯ มีขนั้ ตอนการจัดการความสาคัญและให้บริการกับลูกค้า ในเรื่องการส่งมอบ
การบริหารงานขนส่ง บริษัท ฯ มีขั้นตอนและลดความผิดพลาดด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความสาเร็จลูกค้า
มาตรฐาน
เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัท ฯ ได้รกั ษาระดับมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการให้
คงที่ ส ม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ลู ก ค้า ได้รับ การส่ งมอบสิ น ค้า และบริ ก ารตามมาตรฐานทุก ครั้ง และยิ น ดี รับ ฟั ง
ข้อเสนอแนะนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและทาให้เกิดความแตกต่าง
จากคู่แข่ง
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA” และพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยนวัตกรรม ระบบร้านค้าสาเร็จรูป (I-RETAIL)
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีแผนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปั ญหา
ลูกค้า และสร้างความไว้วางใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปั ญ หาลูกค้า (Better , Cheaper,
Faster) รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ บริษัท “ Value creation through innovation” นวัตกรรมสร้างคุณค่าที่ย่งั ยืน
บริษัทฯ เริ่มต้นด้วยการเป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ ( Electrical conduit ) ภายใต้แบรนด์ “ไดว่า (“DAIWA”) ต่อมาได้พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม พัฒนาเป็ นสิ นค้าในกลุ่มของเหล็กโครงสร้างประเภท prezinc ภายใต้แบรนด์ (“ZIGA”) บริษัทฯ มีแผนงานในอนาคตดังนี ้
1. ผลิต สิน ค้าเหล็กนวัต กรรม เพื่ อเพิ่ มมูล ค่ าสิ น ค้า สร้างลูกค้า เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกัน สนิ ม ที่
เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็ นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร
3. วิจยั พัฒนาสินค้านวัตกรรม กระบวนการและบริการเพื่อรองรับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จุดเด่นในการแข่งขัน
1. ประสบการณ์ ที่ ย าวนานมากกว่ า 25 ปี และการขับ เคลื่ อ นองค์ก รด้ว ยนวัต กรรม (Innovation) และการเพิ่ ม มูล ค่ า สิ น ค้า
(Value Creation)
2. สินค้าเหล็กนวัตกรรม (Innovative Product) โดยมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิม
3. ตราสินค้าที่เข้มแข็งและเป็ นที่รูจ้ กั (Strong Brands and Awareness) ทาให้ได้รบั การตอบรับที่ดี
4. การใช้ระบบสารสนเทศ Business Intelligent ในการจัดการโดยรวม ทาให้ผลิตและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Product and Process Innovation มีความรูค้ วามเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดทาให้สินค้าที่ออกตลาดประสบความสาเร็จ
6. Opportunity to grow บริษัท สามารถเติ บ โตได้ ด้ว ยการน าเสนอสินค้าที่ มีมาตรฐานเป็ น ที่ ยอมรับภายใต้แบรนด์ ZIGA และ
DAIWA
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รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้รวม ดังนี ้

โครงสร้างรายได้

ปี 2562
พันบาท

ปี 2563
ร้อยละ

พันบาท

ปี 2564
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย
(1) รายได้จากการขาย - ZIGA

650,969

81.85

856,031

85.98

966,177

79.85

(2) รายได้จากการขาย - DAIWA

109,197

13.73

116,901

11.74

175,106

14.47

รวมรายได้จากการขาย

760,166

95.58

972,932

97.72

1,141,283

94.32

รายได้อื่น

35,135

4.42

22,746

2.28

68,762

5.68

รายได้รวม

795,301

100.00

995,678

100.00

1,210,045

100.00

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 มีจานวน 795.30 ล้านบาท , 995.68 ล้านบาท และ 1,210.05 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยสินค้าในกลุ่ม ZIGA เป็ นกลุ่มสินค้าหลักที่บริษัท ฯ จาหน่ายในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79-85 ของรายได้จากการขาย และ
รองลงมาเป็ นสินค้าในกลุ่ม DAIWA บริษัทฯ มิได้ม่งุ เน้นการจาหน่ายมากนัก เนื่องจากต้องการใช้กาลังการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตสินค้า
กลุ่ม ZIGA ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสินค้า DAIWA มีสดั ส่วนเพียงประมาณร้อยละ 15.34 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทฯ
รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย - ZIGA
รายได้จากการขาย - DAIWA
รายได้จากการขายรวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

650,969
109,197
760,166

85.64
14.36
100.00

856,031
116,901
972,932

87.98
12.02
100.00

พันบาท
966,177
175,106
1,141,283

ร้อยละ
84.66
15.34
100.00

โดยรายได้จากการขายแบ่งออกเป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณ ฑ์ ZIGA, ผลิตภัณ ฑ์ DAIWA และรายได้จากการขายอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ZIGA
เป็ นสินค้าประเภทเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ชุบสังกะสี (Galvanized) ซึ่งบริษัทฯ สามารถผลิตได้ทั้งในรูป แบบท่อกลม
ท่อแบน ท่อเหลี่ยม และรูปตัวซี มีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีขนาดหน้าตัดหรือเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาแตกต่างกันไป
ปั จจุบันบริษัทฯ ผลิตสินค้าในรูปแบบท่อกลมเป็ นหลัก ในปี 2562 บริษัทฯ เริ่มเพิ่มผลิตสินค้าในรูปแบบท่อเหลี่ยม ท่อแบน และตัวซี โดยมี
รายได้จากการขาย ZIGA ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 650.97 ล้านบาท และ 856.03 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิ ดเป็ นสัด ส่วนร้อยละ
85.64 และร้อยละ 87.98 ของรายได้จากการขายรวม ตามลาดับ
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กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ ZIGA สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี ้ รวมถึงลูกค้าที่เป็ นร้านค้าปลีกที่เข้ามาซือ้ และรับสิน ค้าด้วยตัวเองที่บ ริษัท ฯ เพื่อนาไป
จาหน่ายอีกต่อหนึ่ง, ลูกค้าที่ซอื ้ สินค้าผ่านทาง ZIGA OUTLET และลูกค้าที่ซอื ้ สินค้าผ่านทาง Online
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ZIGA เท่ากับ 966.18 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.66 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยรายได้จ ากการขาย ZIGA เพิ่ ม ขึน้ จานวน 110.15 ล้า นบาท ซึ่ง มี อัต ราการเติ บ โตของยอดขายเพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 12.87 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย ZIGA ในปี 2563 ทัง้ นี ้ รายได้จากการขาย ZIGA ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)

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

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

530,675
120,294
650,969

81.52
18.48
100.00

703,354
152,676
856,030

82.16
17.84
100.00

830,494
135,683
966,177

ร้อยละ
85.96
14.04
100.00

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ DAIWA
เป็ นสินค้าประเภทท่อเหล็กร้อยสายไฟ ซึ่งบริษัท ฯ ผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีรูปแบบเป็ นท่อกลม ขนาดความยาว 3
เมตร และมีขนาดหน้าตัด หรือเส้น ผ่านศูนย์กลางและความหนาแตกต่างกันไป โดยมีรายได้จากการขาย DAIWA ในปี 2562 และปี 2563
เท่ากับ 109.20 ล้านบาท และ 116.90 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.36 และร้อยละ 12.02 ของรายได้จากการขายรวม
ตามลาดับ
สาเหตุที่รายได้จากการขาย DAIWA มีสดั ส่วนน้อยกว่ารายได้จากการขาย ZIGA เนื่องจาก บริษัท ฯ วิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดพบว่าปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ ZIGA มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่ม
ลูกค้าผลิตภัณฑ์ DAIWA ประกอบกับ กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ ZIGA มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้า Distributor ที่มีฐานะ
ทางการเงินที่ม่ นั คง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงจัดสรรกาลังการผลิต โดยมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ ZIGA เพื่อจาหน่ายมากกว่าผลิตภัณ ฑ์ DAIWA
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิด efficiency สูงสุด โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกจากระบบ ERP (ซึ่งบริษัทฯ
ใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft Dynamics AX และ POWER BI) แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ DAIWA จะสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย
ต่อกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ ZIGA ก็ตาม
กลุ่ ม ลู ก ค้า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ DAIWA สามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้แ ทนการค้า (ขายส่ ง ) ประกอบด้ว ยกลุ่ ม
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและ Distributor ที่กระจายสินค้าให้กลุ่มผูร้ บั เหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี ้ รวมถึงลูกค้า
ที่เป็ นร้านค้าปลีกขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย DAIWA เท่ากับ 175.11 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.34 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยรายได้จากการขาย DAIWA เพิ่มขึน้ จานวน 58.20 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึน้ ของยอดขายร้อยละ 49.79
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย DAIWA ในปี 2564 ทัง้ นี ้ รายได้จากการขาย DAIWA เพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)
และลดลงในกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ขายปลีก) เนื่องจากบริษัทฯ มีการทาการตลาดเพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง) โดยสินค้ากลุ่ม DAIWA
นัน้ เป็ นสินค้าที่ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าอยู่แล้ว
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รายได้จากการขาย DAIWA
รายได้จากการขาย – DAIWA
ผูแ้ ทนการค้า (ขายส่ง)
รายย่อย (ขายปลีก)
รวม DAIWA

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

106,738
2,459
109,197

97.75
2.25
100.00

114,894
2,007
116,901

98.28
1.72
100.00

174,663
442
175,105

99.75
0.25
100.00

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษซาก, กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน, กาไรจากการปรับมูลค่าการลงทุน
รายได้จากการได้รบั คืนภาษี ทุ่มตลาด, รายได้จากการขุดสกุลเงินดิจิทัล -สุทธิ และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าขนส่งและดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
โดยบริษัทฯมีรายได้อื่นใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 13.22 ล้านบาท และ 16.46 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.74 และ
ร้อยละ 1.69 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ ในปี 2562 และปี 2563 ส่วนประกอบหลักของรายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษซาก
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 68.76 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.02 ของรายได้จากการขาย โดยรายได้อื่น
เพิ่มขึน้ จานวน 52.30 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 317.69 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้อื่นในปี 2563 โดยส่วนประกอบหลักเป็ น
รายได้จากการได้รบั คืนภาษีท่มุ ตลาด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 73.97 ของรายได้อื่น
และในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัท ซิกา้ เอฟซี จากัด ซึ่งเป็ น บริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มการทาธุรกิจขุดคริปโตเคอร์เรนซีโดยทาง
บริษัทฯ ได้บนั ทึกรับรูร้ ายได้อื่นในงบการเงินรวมแล้วเป็ นจานวน 0.67 ล้านบาท

รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รายได้จากการได้รบั คืนภาษีท่มุ ตลาด
รายได้จากการขุดสกุลเงินดิจิทลั -สุทธิ
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
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บริษัท

ZFC

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
10,551 79.80 14,021 85.17
1,495 11.31 1,061
6.45
29
0.17
1,176
8.89 1,351
8.21
13,222 100.00 16,462 100.00

ปี 2564
พันบาท
15,993
50,860
666
1,243
68,762

ร้อยละ
23.26
73.97
0.97
1.80
100.00
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กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 21.91 ล้านบาท และ 6.28 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ -11.15 ล้านบาท โดยกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง จานวน 17.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 277.39 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี
ทั้งนี ้ เพื่อลดความเสี่ยงความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ยน ผูบ้ ริห ารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจาเพื่อให้
สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ บริษัท ฯ มีการท าสัญ ญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 684.79 ล้านบาท และ 772.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 90.08
และร้อยละ 79.43 ของรายได้จากการขายในแต่ละปี ตามลาดับ
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 855.46 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74.96 ของรายได้จากการขาย ซึ่งต้นทุน
ขายเพิ่มขึน้ จานวน 82.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.69 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขายในปี 2563 โดยองค์ประกอบที่สาคัญของต้นทุน
ขาย ได้แก่ ต้นทุนสินค้าที่ผลิต ซึ่งมีตน้ ทุนวัตถุดิบเป็ นรายการหลัก คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนสินค้าที่ผลิต
กาไรขั้นต้น
กาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 75.37 ล้านบาท และ 200.09 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 9.92 และร้อยละ 20.57 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 285.83 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 25.04 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่งกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 85.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.85 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรขัน้ ต้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้ตน้ ทุนผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลง นับตัง้ แต่เริ่มเปิ ดใช้พืน้ ที่คง
คลัง ในไตรมาส 3 ปี 62 ส่งผลให้มีการบริหารสัดส่วนของสินค้าในกลุ่มที่สามารถสร้างอัตรากาไรได้ดี โดยเฉพาะ ลูกค้าในตลาดซ่อมแซมและ
ตกแต่งบ้าน ทั้งในส่วนของ ลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั ความไว้วางใจในมาตรฐานสินค้าของแบรนด์ ZIGA และ
DAIWA ทาให้ได้รบั โอกาสในการเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการสาคัญ ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อนึ่งถึงแม้ว่าในปี 2563-2564 นีเ้ ป็ นช่วงที่
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบั ผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจาก แผนการตลาดที่ม่งุ เน้นในการเชื่อมโยงผูค้ นมากขึน้
“Connect People” และแก้ปัญหาให้ลูกค้าในตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึน้ (niche market) จึงทาให้บริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากาไรได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ ลูกค้ามีความรูใ้ นตัวสินค้ามากขึน้ ทาให้เหล็กประเภท pre-zinc ได้รบั ความนิยมในการใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากลด
ต้นทุน สะดวกในการใช้งานและป้องกัน สนิ มได้ดี กว่า รวมทั้งคู่ค ้า สามารถไว้ว างใจในมาตรฐานการผลิต ของบริษัท จึงท าให้ได้รบั ความ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังสามารถปรับราคาขายได้มากขึน้ ส่งผลให้รายได้และอัตรากาไรของบริษัทฯ เติบโต

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 55.71 ล้านบาท และ 61.32 ล้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 7.01 และร้อยละ 6.16 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.06 ในปี 2563
สาหรับ ปี 2564 ต้น ทุนในการจัดจาหน่ายและค่ าใช้จ่า ยในการบริหารรวมเท่ากับ 83.65 ล้า นบาท คิ ดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 6.91
ของรายได้ร วม ซึ่ง ต้น ทุ น ในการจัด จ าหน่ า ยและค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารรวมเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น จ านวน 22.33 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 36.41
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีรายละเอียดต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ดังนี ้
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ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

ปี 2562
พันบาท
19,609
36,103
55,712

ร้อยละ
35.20
64.80
100.00

ปี 2563
พันบาท
25,231
36,088
61,319

ร้อยละ
41.15
58.85
100.00

ปี 2564
พันบาท
26,177
57,470
83,647

ร้อยละ
31.29
68.71
100.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายของบริษัทฯ ใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 19.61 ล้านบาท และ 25.23 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.58 และร้อยละ 2.59 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ โดยในปี 2563 ต้นทุน ในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ ร้อยละ
28.67
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายเท่ากับ 26.18 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของรายได้จากการขาย
ซึ่งต้นทุนในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 0.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.75 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2563
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 36.10 ล้านบาท และ 36.09 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 4.75 และร้อยละ 3.71 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเป็ นจานวน 0.01 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเที ยบกับ ช่วงระยะเวลาเดี ยวกัน ของปี 2562 ไม่มีค่ าใช้จ่า ยในการบริห ารใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ
สาหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 57.47 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.04 ของรายได้จากการขาย ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การบริหารเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 21.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 59.25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยส่วนใหญ่
เพิ่มขึน้ จากการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ 7.1 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีจ้ ากผลิตภัณฑ์DAIWA), ค่าเช่าอาคารสานักงานเพิ่มขึน้ 4.2 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายพนักงาน
กำไรสุทธิ, อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกาไรสุทธิใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 37.20 ล้านบาท และ 117.71 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ย
ละ 4.68 และร้อยละ 11.82 ตามลาดับ และในส่วนของอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2563 บริษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนเท่ากับร้อย
ละ 14.97 เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 4.67
สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 204.23 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 16.88 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้ เป็ น
จานวน 86.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 73.51 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยสาเหตุที่กาไรสุทธิ เพิ่ม
ขึน้ มาจากกาไรขัน้ ต้นที่เพิ่มขึน้ จากสาเหตุที่กล่าวไว้ในหัวข้อของกาไรขัน้ ต้น และรายได้จากการได้รบั คืนภาษี ท่มุ ตลาด และในส่วนของอัตรา
ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 22.50 เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 ที่มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 14.97
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4.2 ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำคัญ
สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัท ฯ ณ สิน้ ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1,158.63 ล้านบาท และ 1,383.60 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.42 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2562 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนใน ปี 2562 และ ปี 2563 ร้อยละ
49.84 และร้อยละ 49.54 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนใน ปี 2562 และปี 2563 ร้อยละ 50.16 และ
ร้อยละ 50.46 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สาหรับสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,810.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.82 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2563
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 54.16 ของสินทรัพย์รวม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2563 สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึน้ จานวน 294.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 43.01 จากการเพิ่มขึน้ ของ สินค้าคงเหลือเป็ นจานวน 267.66 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.92
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 45.84 ของสินทรัพย์รวม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2563 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 131.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 18.84 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนสุทธิ
68.45 ล้านบาท จากการซือ้ ทรัพย์สนิ เพิ่ม/รับโอนจานวน 95.59 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ จากค่าเสื่อมราคาจานวน 27.14 ล้านบาท บริษัทฯ
มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41.19 ของสินทรัพย์รวม
โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ มีดงั นี ้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลั จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

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

22.29
7.67
19.63
0.25
49.84

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

14.25
11.59
23.33
0.37
49.54

198,968
182,434
590,446
8,502
980,350

10.99
10.08
32.62
0.47
54.16

5,000
0.28
570,786 49.26 677,095 48.94 745,544 41.19
11,391
0.82
18,585
1.03
4,210
0.36
2,921
0.21
2,750
0.15
666
0.04
2,582
0.22
3,418
0.25
1,863
0.10
51,264
2.83
3,558
0.32
3,285
0.24
3,975
0.22
581,136 50.16 698,110 50.46 829,647 45.84
1,158,630 100.00 1,383,603 100.00 1,809,997 100.00
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 182,433 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
10.08 ของสินทรัพย์รวม โดยลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

31 ธ.ค. 62
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้า
บุคคลภายนอก
เช็ครับล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีก้ รมศุลกากร
รวมลูกหนีอ้ ื่น
รวม

ร้อยละ

31 ธ.ค. 63
พันบาท

31 ธ.ค. 64

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

49,819
33,906
83,725

56.04
38.14
94.18

116,580
39,135
155,715

72.71
24.40
97.11

140,788
147
-7,065
133,870

77.17
0.08
-3.87
73.38

4,820
357
5,177
88,902

5.42
0.40
5.82
100.00

4,479
147
4,626
160,341

2.79
0.10
2.89
100.00

7,230
211
41,122
48,563
182,433

3.96
0.12
22.54
26.62
100.00

ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีอ้ ื่น ของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 160.34 ล้านบาท และ 182.43 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า 8.13 เท่า และ 7.88 เท่ า ตามลาดับ ซึ่งลูกหนีก้ ารค้า เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.78 จากปี 2563 ส่งผลให้
บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ยใน ปี 2563 และปี 2564 เท่ ากับ 44.30 วัน และ 45.67 วัน ตามล าดับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการลูกหนีก้ ารค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเจรจาเงื่อนไขการค้าที่เข้มงวด โดยการแบ่งชัน้ อายุของลูกหนีก้ ารค้ามีดงั นี ้
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ตารางแสดงลูกหนีก้ ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า
ลูกหนีก้ ารค้า

31 ธ.ค. 62
พันบาท

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

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

39,673
9,995
151
49,819

79.63
20.07
0.30
100.00

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

77.80
15.88
4.68
0.87
0.77
100.00

92,552
39,182
1,223
2,901
4,930
-7,065
133,723

69.21
29.30
0.91
2.17
3.69
-5.28
100.00

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

78.27
21.73
100.00

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

65.62
31.48
2.90
100.00

147
147
133,870

100.00
100.00

ทัง้ นี ้ เช็ครับล่วงหน้า คือลูกหนีก้ ารค้าที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระเงิน แต่บริษัทได้รบั เช็คชาระค่าสินค้าซึ่งลงวันที่จ่ายเงินตามกาหน ด
และบริษัทจะนาเช็คดังกล่าวไปขึน้ เงินเมื่อถึงวันครบกาหนดชาระตามที่ระบุหน้าเช็ค
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการให้วงเงินและเงื่อนไขเครดิตลูก ค้า เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาตามเกรด
ของลูกค้า ซึ่งแบ่งประเภทเป็ น กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Account), กลุ่มลูกค้า (Account), กลุ่มลูกค้าหลัก (Key Account) และกลุ่มลูกค้าสาคัญ
(VIP) โดยเกณฑ์ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าครอบคลุมถึงการกาหนดเพดานของวงเงินสาหรับลูกค้าที่ได้เงื่อนไขเครดิตเทอม ในแต่ละประเภท นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยอ้างอิง จากข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต และนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) เกี่ยวกับลูกหนีน้ นั้
และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจมาใช้ ซึ่งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุหนีแ้ ละรับรูผ้ ลขาดทุนตัง้ แต่การ
รับรูร้ ายการลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ฯ ณ สิน้ ปี 2562 , ปี 2563 และปี 2564 เท่ ากับ 227.43 ล้านบาท, 322.79 ล้านบาท และ 590.45 ล้า น
บาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.63, ร้อยละ 23.33 และร้อยละ 32.62 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินค้าคงเหลือโดยส่วน
ใหญ่เป็ นวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป โดยคิดเป็ นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 5.55 เท่า, 4.41 เท่า และ 3.89 เท่า ตามลาดับ โดยบริษัทฯ
มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยจานวน 64.88 วัน , 81.68 วัน และ 92.50 วัน ตามลาดับ
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สินค้าคงเหลือ
วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสนิ ้ เปลือง
สินค้าคงเหลือรวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

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

ร้อยละ
35.36
0.13
63.45
1.59
100.53
(0.53)
100.00

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

ร้อยละ
34.65
0.09
63.93
1.71
100.38
(0.38)
100.00

31 ธ.ค. 64
พันบาท
349,535
285
233,672
7,365
590,857
(411)
590,446

ร้อยละ
59.20
0.05
39.58
1.25
100.07
(0.07)
100.00

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

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 570.79 ล้านบาท และ 677.09 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49.26 และร้อยละ 48.94 ของสินทรัพย์รวม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ของบริษัทฯ เท่ากับ 745.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 41.19 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี ้

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
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31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

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

36.03
28.70
24.94
1.77
2.10
6.46
100.00
(25.07)
74.93

274,462
223,089
235,846
17,015
13,349
123,767
887,528
(210,433)
677,095

30.92 274,462
25.14 347,376
26.57 265,533
1.92
19,476
1.50
16,679
13.95
59,606
100.00 983,132
(23.71) (237,588)
76.29 745,544

ร้อยละ
27.92
35.33
27.01
1.98
1.70
6.06
100.00
(24.17)
75.83
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จานวน 745.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 68.45
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.11 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากการการก่อสร้างโรงงานใหม่ และซือ้ เครื่องจักร จากการซือ้ ทรัพย์สินเพิ่ม/รับโอน
จานวน 95.6 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ จากค่าเสื่อมราคาจานวน 27.2 ล้านบาท
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั เป็ นธุรกรรมที่ใหม่สาหรับทั่วโลก และยังไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับ เรื่องนีโ้ ดยตรง กลุ่มบริษั ทได้พิจารณาว่า การลงทุน ในสิน ทรัพย์ส กุล เงิน ดิจิทัล มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อการลงทุน ระยะยาว จึงได้น า
หลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน มาประยุกต์ใช้ และจัดประเภทไว้เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั ตามราคาทุน ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา ภายหลังการ
รับรูร้ ายการเริ่มแรก สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก) หักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ทัง้ นีก้ ลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั เนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปี ว่า
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั ดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั โดยจะบันทึกผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา รายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวั ดจาก
ราคาถัวเฉลี่ยจากราคาสูงสุดและต่าสุดจากเว็บไซด์ซอื ้ ขายบิทคอยน์ (www.bitkub.com) ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู ้ ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อ
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นนั้ ออกจากบัญชี
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลั ของบริษัท จากการขุดเหรียญบิทคอยน์ เท่ากับ 0.67 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์รวม
ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหน้า

เมื่อวัน ที่ 23 ธัน วาคม 2564 บริษัท ซิก้า เอฟซี จากัด (บริษัท ย่อย) ได้ท าสัญ ญาบริการขุด เหรียญบิต คอยน์กับ บริษัท แห่ งหนึ่ ง
มีระยะเวลา 2 ปี นบั จากวันที่ถึงจุดคุม้ ทุน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลั จ่ายล่วงหน้าของบริษัท เท่ากับ 51.26 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 2.83 ของสินทรัพย์รวม
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของหนีส้ ิน ซึ่งประกอบด้วยเงินกูย้ ืมและหนีส้ ินทางการค้า
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนและกาไรสะสม

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
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31 ธ.ค. 62
พันบาท
405,821
752,809
1,158,630

31 ธ.ค. 63

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

31 ธ.ค. 64

ร้อยละ
พันบาท
39.85 814,478
60.15 995,519
100.00 1,809,997

ร้อยละ
45.00
55.00
100.00
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หนีส้ ินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 405.82 ล้านบาท และ 563.38 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 35.03 และร้อยละ 39.85 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ โดยหนีส้ ินทีส่ าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญา
ทรัสต์รีซีทซึ่งเป็ นวงเงินเพื่อใช้สาหรับการซือ้ สินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ น
วงเงินหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
สาหรับปี 2564 หนีส้ ินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 814.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 251.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึน้ ของ
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท จานวน 176.99 ล้านบาท และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 49.28 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ากับ 752.80 ล้านบาท และ 820.22 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 64.97 และร้อยละ 60.15 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ เท่ากับ 995.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 175.30 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.37 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 สาเหตุมาจากกาไรสุทธิของปี 2564 เพิ่มขึน้ 204.23 ล้านบาท และหุน้ สามัญ และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จานวน 46.47 ล้านบาท และ 57.88 ล้านบาท
และลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 จานวน 80.05 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่
3/2564 จานวน 64.64 ล้านบาท สาหรับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 เท่ากับ 0.82 เท่า
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ในแต่ละปี มีรายละเอียดดังนี ้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีการใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจเป็ นหลักเพื่อใช้ในการดาเนินการลงทุนในธุรกิจและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยสามารถแบ่งวงเงินได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท, เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน, หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนีส้ ินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินทางการเงินอื่น
รวมเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

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

ร้อยละ
27.51
71.22
1.27
100.00

31 ธ.ค. 63
พันบาท
260,581
194,408
2,725
457,714

ร้อยละ
56.93
42.47
0.60
100.00

31 ธ.ค. 64
พันบาท
437,573
207,262
1,138
61,824
726,849

ร้อยละ
61.82
29.28
0.16
8.74
100.00

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 360.08 ล้านบาท และ 457.71 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 30.92 และร้อยละ 33.08 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนีส้ ินภายใต้
สัญญาทรัสต์รีซีท เป็ นวงเงินเพื่อใช้สาหรับการซือ้ สินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็ นหลักทรัพย์
คา้ ประกัน ปั จจุบันมีวงเงิน จากสถาบัน การเงิน 3 แห่ง รวมจานวน 925.00 ล้านบาท รองลงมาเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน
ซึ่งเป็ นวงเงินหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยวงเงินดังกล่าวคา้ ประกันโดยการจานองที่ ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ปัจจุบนั มีวงเงินรวมจานวน 330.00 ล้านบาท
ส าหรับ ปี 2564 บริษั ท ฯ มี เงิน กู้ยื มจากสถาบัน การเงิน รวมทั้งสิน้ เท่ า กับ 726.85 ล้า นบาท หรือคิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้อยละ 39.10
ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยส่วนประกอบหลัก ได้แก่ หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท เพิ่มขึน้ จานวน 176.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 67.92 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึน้ จานวน 12.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.61
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เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากรับเงินกูย้ ืมจานวน 70.00 ล้านบาท และการทยอยชาระหนีต้ ามกาหนด จานวน 57.15 ล้านบาท, หนีส้ ิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลงจานวน 1.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และหนีส้ ินทางการเงินอื่นเพิ่มขึน้
จานวน 61.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเที ยบกับ ปี 2563 เนื่ องจากรับ เงิน จากสัญ ญาขายและเช่ากลับ คืน จานวน
65.43 ล้านบาท และการทยอยชาระหนีต้ ามกาหนด จานวน 3.61 ล้านบาท
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้า หนี ้ก ารค้า ของบริษั ท ฯ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ น เจ้า หนี ้ก ารค้า จากการซื ้อ อุป กรณ์ แ ละวัส ดุสิ น้ เปลื อ งที่ ใ ช้ใ นกระบวนการผลิ ต
ส่วนเจ้าหนีอ้ ื่นของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

31 ธ.ค. 62
พันบาท
36,093
2,242
38,335

ร้อยละ
94.15
5.85
100.00

31 ธ.ค. 63
พันบาท
46,208
7,715
53,923

ร้อยละ
85.69
14.31
100.00

31 ธ.ค. 64
พันบาท
46,014
11,396
57,410

ร้อยละ
80.15
19.85
100.00

เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัท ฯ เท่ากับ 46.01 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 194
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้าต่างประเทศ
เจ้าหนีอ้ ื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 11.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.39 ของหนีส้ ินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

ตามมติ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวัน ที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติล ดทุนจดทะเบียนจาก
จานวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงิน 260,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 497,193,400 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงิน 248,596,700 บาท เพื่อตัดหุน้ สามัญซือ้ คืนที่ไม่ประสงค์จาหน่าย และได้ปรับปรุงสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนกับกาไร
สะสม บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ตามมติ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2564 ผู้ถื อ หุ้น ได้มี ม ติ อนุ มัติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากจ านวน
497,193,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงิน 248,596,700 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 739,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท เป็ นจ านวนเงิ น 369,900,000 บาท เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ และบริษั ท ฯ
ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

สาหรับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัท ฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ ากับ 820.22 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 59.28 ของ
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วจานวน 260 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 176.06 ล้านบาท
แบ่งเป็ นกาไรสะสมสารองตามกฎหมายจานวน 26.00 ล้านบาท กาไรสะสมสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 30.02 ล้านบาท และกาไรสะสมยัง
ไม่ได้จดั สรรจานวน 120.04 ล้านบาท และหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน (30.02) ล้านบาท
สาหรับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษัท ฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ ากับ 995.52 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 55.00 ของ
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วจานวน 306.47 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จากจานวน 497,193,400 หุน้
มูลค่ าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวนเงิน 248,596,700 บาท เป็ น จานวน 612,945,865 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จานวนเงิน 306,472,932.50
บาท ตามการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
ส่วนเกินทุน

บริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จานวน 1.06 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าทาการซือ้
สินทรัพย์และรับโอนหนีส้ ินของบริษัท ซิกา้ สตีล คอร์เปอร์เรชั่น จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน ทั้งนี ้ ส่วนเกินทุนดังกล่ าวมีมูลค่าติดลบ เนื่องจากบริษัท ฯ จ่ายค่าตอบแทนในการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นจานวนเงินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ได้รบั มา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจ่าย
เป็ นเงินสดเท่ากับ 3.52 ล้านบาท ขณะที่มลู ค่าตามบัญชีของทรัพย์สินและหนีส้ ินที่ได้รบั มาเท่ากับ 2.46 ล้านบาท
กำไรสะสม

สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกาไรสะสมเท่ากับ 176.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.73 ของหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยมีกาไรสะสมสารองตามกฎหมายเท่ากับ 26.00 ล้านบาท, กาไรสะสมสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 30.02 ล้าน
บาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจานวน 120.04 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มี
มติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 จานวน 20.28 ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 520 ล้านหุน้ โดยเงินปันผลดังกล่าว
จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกาไรสะสมเท่ากับ 216.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.99 ของหนีส้ ิน
และส่ว นของผู้ถือหุ้น รวม โดยมีกาไรสะสมสารองตามกฎหมายเท่ ากับ 36.99 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จัด สรรจานวน 180.00
ล้านบาท
ตามมติ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2564 ผู้ถือ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้จ่ า ยเงิน ปั น ผลส าหรับ ก าไรจาก
ผลประกอบการปี 2563 ในอัตรา 0.161 บาทต่อหุน้ สาหรับหุน้ สามัญจานวน 497,193,400 หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่าย ทัง้ สิน้ 80.05 ล้านบาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวได้ทาการจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 19 เมษายน 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุน้ สาหรับหุน้ สามัญจานวน 497,193,400 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 64.64 ล้านบาท โดยเงินปั น
ผลดังกล่าวได้ทาการจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน 2564
บริษัท ฯ มีน โยบายการจ่ายเงิน ปั น ผล ให้แ ก่ผู้ถือหุ้น ในอัต ราไม่น ้อยกว่ าร้อยละ 50 ของกาไรสุท ธิ ของงบการเงิน เฉพาะบริษั ท
ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี) โดยขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
หุ้นทุนซื้อคืนและสำรองหุ้นทุนซื้อคืน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินที่ใช้
ในการซือ้ หุน้ คืนไม่เกิน 30 ล้านบาท จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนสูงสุดไม่เกิน 52 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
โดยกาหนดเวลาที่จะซือ้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ สิน้ สุดโครงการซือ้ หุน้ คืนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัท ฯ ได้ซือ้ หุน้ คืน รวมเป็ นจานวนทั้งสิน้ 22.81 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.39 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิน้
30.02 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จดั สรรกาไรสะสมไว้เป็ นสารองหุน้ ทุนซือ้ คืนในจานวนเดียวกัน
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ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1
เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2564 ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ได้มี ม ติ อ นุ มัติ อ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามัญ ครั้งที่ 1 จ านวน
242,533,366 หน่วย มีผูถ้ ือหุน้ เดิมได้ใช้สิทธิ 242,522,227 หน่วย จึงทาให้มีใบสาคัญ แสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญ ที่ขายไม่หมดคงเหลือจานวน
11,139 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการยกเลิกทัง้ จานวน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ:
จานวนที่ออกและเสนอขาย:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ:
อัตราและราคาของการใช้สิทธิ:
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ:

ระบุช่อื ผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
242,522,227 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
2 ปี นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้
ในราคาหุน้ ละ 1 บาท
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้ แรกในวันที่ 30 กันยายน 2564 และ
สามารถใช้สิทธิครัง้ ต่อไปได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายนทุกๆ ปี

บริ ษั ท ฯ ได้รับ การอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น จากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หมดอายุในวันที่ 30 มีนาคม 2566
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ คงเหลือจานวน 126,769,762 หน่วย
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

ส าหรับ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 หนี ้สิน ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น เท่ า กับ 0.69 เท่ า โดยอัต ราส่ ว นเพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2562 เล็ กน้อ ย
เนื่องจากบริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี 2562 จากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ส าหรับ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 หนี ้สิน ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น เท่ า กับ 0.82 เท่ า โดยอัต ราส่ ว นเพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2563 เล็ กน้อ ย
เนื่องจากบริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี 2563 จากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
สาหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ฯ ในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 57.52 เท่า, 68.01 เท่า และ 31.65 เท่า
ตามลาดับ

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ
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ปี 2562
0.54
12.61
1.25
57.52

ปี 2563
0.69
-2.04
0.03
68.01

ปี 2564
0.82
-5.50
-0.18
31.65
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กระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด
บริษัท ฯ มีกระแสเงิน สดใช้ไปจากกิจกรรมดาเนิ น งานในปี 2564 เท่ ากับ 55.38 ล้า นบาท โดยบริษัท ฯ มีกระแสเงิน สดใช้ไปใน
กิจกรรมดาเนินงาน เนื่องจาก บริษัทฯ มีกาไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้และหลังรายการปรับปรุงจานวน 298.36 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดใช้ไปในการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปจากสินค้าคงเหลือ จานวน 266.87 ล้านบาท,
กระแสเงินสดใข้ไปลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวีย นอื่น จานวน 29.16 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากภาษี เงินได้นิติบุคคลจานวน
39.77 ล้านบาท
ในส่วนของกระแสเงิน สดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2564 เท่ ากับ 152.00 ล้า นบาท โดยกระแสเงิน สดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส่วนใหญ่ เกิดจากการซือ้ และติด ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จานวน 95.40 ล้านบาท และการจ่ายค่ าบริการขุด เหรียญสกุลเงิน ดิจิทัลจ่า ย
ล่วงหน้า
สาหรับ กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2564 เท่ ากับ 208.65 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั เงินกู้ยืมจาก
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท จานวน 168.87 ล้านบาท, รับเงินจากการเพิ่มทุน จานวน 115.75 ล้านบาท, รับเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
จานวน70.00 ล้านบาท และรับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน จานวน 65.43 ล้านบาท และชาระหนีค้ ืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน จานวน 57.15 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 จานวน 80.05 ล้านบาท และตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2564 จานวน 64.64 ล้านบาท
จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิรวมเพิ่มขึน้ เท่ากับ 1.26 ล้านบาท

สรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมกระแสเงินสดสุทธิ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

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

พันบาท
(55,385)
(152,003)
208,645
1,257

อัตราส่วนสภาพคล่อง
สาหรับ อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เท่ ากับ 1.62 เท่ า ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ หนีส้ ินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 176.99 ล้านบาท และ
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 45.67 วัน ขณะที่บริษัท
มีระยะเวลาการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 3.78 วัน โดยหากนาหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทมารวมคานวณอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนีพ้ บว่า
บริษัทฯ จะมีระยะเวลาการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 95.31 วัน ส่งผลทาให้บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
134.40 วัน

แบบ 56-1 One Report 2021

75

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

หน่วย

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

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

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

ปี 2563
1.68
0.88
0.03
44.30
81.68
2.08
123.89
101.88
24.09

ปี 2564
1.62
0.64
(0.11)
45.67
92.50
3.78
134.40
95.31
(30.53)

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันด้านหนีส้ ินดังนี ้
• ภาระผูก พัน ตามสัญ ญาเงินกู้ยืม ระยะยาว ส่ว นที่ ค รบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จ านวน 66.01 ล้า นบาท และส่ ว นที่ ค รบ
กาหนดชาระเกิน กว่าหนึ่งปี จานวน 141.25 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทั้งจานวนภายในปี 2569 ทั้งนี ้ เงิน กู้ยืม
ระยะยาว คา้ ประกันโดยการจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
• ภาระผูกพันตามสัญ ญาขายและเช่า กลับ คื น ส่ว นที่ค รบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 12.54 ล้านบาท และส่ว นที่ค รบ
กาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี จานวน 49.28 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทัง้ จานวนภายในปี 2569 ทัง้ นี ้ คา้ ประกันโดย
การจานองเครื่องจักรของบริษัทฯ
• ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 4.23 ล้านบาท และส่วนที่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่งปี จานวน 15.96 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนครบทัง้ จานวนภายในปี 2573
• ภาระผูกพันตามสัญญาทรัสต์รีซีท จานวน 437.57 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนหมุนเวียนภายใน 180 วัน
• ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน จานวน 4.05 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุจานวน 3.36 ล้านบาท
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น จานวน 0.69 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระนอกงบดุล ดังนี ้
• บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน-กรณีกลุ่มบริษัทเป็ นผูเ้ ช่า ตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินที่ใช้
ในการประกอบกิจการจากกรรมการบริษัท โดยมียอดรวมของจานวนเงินค่าเช่าขัน้ ต่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้
จานวนรวม 6.00 ล้านบาท
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5. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอืน
่
5.1 ข้อมูลทัว่ ไป

ชือ่ บริษทั

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ชือ่ ย่อ

ZIGA

ทีต่ ั้งสำนักงานใหญ่

999/9, 10, 11 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

เลขทะเบียนบริษทั

0107559000265

โทรศัพท์

(662) 816 – 9315 – 6

โทรสาร

(662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444

เว็บไซต์บริษทั

http://www.ziga.co.th

ทุนจดทะเบียน

369,900,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

306,472,932.50 บาท

หุน้ สามัญ

612,945,865 หุ้น

มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ

0.50 บาท

เลขานุการบริษทั
• คุณธนิดา เกรียงพานิช
โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ tanida@ziga.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์
• คุณธนิดา เกรียงพานิช
โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212
อีเมล์ ir@ziga.co.th

ชือ่ บริษทั

บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด

ชือ่ ย่อ

ZIGA FC

ทีต่ ั้งสำนักงาน

196 ชั้น 5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ประเภทธุรกิจ

การขายธุรกิจแฟรนไชส์ และการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เลขทะเบียนบริษทั

0105564063162

โทรศัพท์

(662) 125-3339

เว็บไซต์บริษทั

http://www.zigafc.com

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

หุน้ สามัญ

10,000 หุ้น

มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ

100 บาท

แบบ 56-1 One Report 2021

77

ชือ่ และสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทีต่ ั้งสำนักงานใหญ่

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

(662) 009 – 9999

โทรสาร

(662) 009 - 9476

ผูส้ อบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ทีต่ ั้งสำนักงานใหญ่

100/72,100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(662) 645-0109

โทรสาร

(662) 645-0110

เว็บไซต์บริษทั

http://www.ans.co.th

5.2 ข้อมูลสำคัญอืน่

- ไม่มี –

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

แบบ 56-1 One Report 2021

78

ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึน้ นัน้ จะช่วยให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นคว าม
ถูกต้องและโปร่งใส รวมทัง้ เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทัง้ องค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสานึกในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่ งเสริม
กิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ยัง
ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่ อบริษั ท ฯ ในระยะยาว บริษั ท ฯ จึงได้กาหนดนโยบายกากับ ดูแ ลกิจการที่ ดี (Good Corporate Governance)
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วน
แบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพืน้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษั ฯ ทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บ ริษัท ฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัด
ประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ รายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสามารถนาเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัท ฯ จะจัดทารายงานประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริษัท ฯ ได้แ ปรสภาพเป็ น บริษั ท มหาชน และได้จดทะเบีย นเป็ น บริษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แ ล้ว
บริษัทฯ จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
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ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัท ฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น เพื่อร่วมชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้อมู ล
ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท ฯ ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัท ฯ ได้ส่งหนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทัง้ แนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ระบุเอกสารหลักฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุก
วาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ทมี่ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริษัท ฯ ซึ่งส่งผล
ต่อความสาเร็จในระยะยาวของบริษัท ฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง
คู่คา้ เจ้าหนี ้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียพึงได้รั บอย่าง
ทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผู้ถือหุ้น

•

พนักงาน

•

ลูกค้า

•

คู่แข่ง

•

คู่ค้า

•

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรูแ้ ละทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัต ย์สุจริต และเป็ น ธรรมต่ อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ แ ละรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่ อผู้ถือหุ้น
โดยรวม
บริษั ท ฯ ได้ป ฏิ บัติ กับ พนัก งานอย่ า งเท่ า เที ย มกัน และเป็ น ธรรม รวมถึ งให้ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสมให้
ความสาคัญ ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒ นาทักษะในการท างานให้มีป ระสิทธิ ภาพสูงสุด
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตัง้ กองทุน
สารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ขวัญกาลังใจตาม
อายุงาน ตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้ อย่างจริงใจ
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นทุจริตในการค้ากับคู่คา้
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เจ้าหนี้

•

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

•

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์
การใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้
เพื่อบรรลุประโยชน์รว่ มกัน
บริษัทฯ จะไม่ทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทัง้ ยังต้อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ใน
หมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบตั ิและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี ้

เลขานุการบริษัท / กรรมการผูจ้ ดั การ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท) แฟ็ กซ์ : 02-816-9315 #444

www.ziga.co.th
tanida@ziga.co.th
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารได้โดยผ่านอีเมล์เลขานุการบริษัท
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท
คุณธนิดา เกรียงพานิช
tanida@ziga.co.th
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ กาหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัทฯ จะนาเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูล ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูล ที่สาคัญ ที่ มีผ ลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี ้ และบริษัท ฯ ได้เข้าเป็ น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท ฯ จะทาการ
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี ้
- แบบ 56-1 One Report
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทาแบบ 56-1 One Report ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดาเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา อาทิ
โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผูถ้ ือหุน้
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
แบบ 56-1 One Report อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิ ดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญ ชีที่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสาคัญ ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ดังกล่าวได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ
จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและกาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทัง้ คณะ ปัจจุบนั บริษัท ฯ
มีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 6 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็ นไป
อย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิน้ 3 ท่ า น เพื่อปฏิบัติ ห น้าที่ เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญ ชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง นวัตกรรม และกากับดูแล บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับ
ดูแ ลทั้งสิ น้ 3 ท่ า น เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและรับ ทราบ
ซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง นวัต กรรม และกากับ ดูแ ล มีอานาจหน้า ที่ ต ามที่ กาหนดไว้ในกฎบัต รของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีน โยบายให้ป ระธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร และ/หรือกรรมการผู้จัด การต้องไม่เป็ น บุค คล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริหาร ขณะที่ผูบ้ ริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัท ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด และเพื่อเป็ นการป้องกันการมีอานาจเบ็ดเสร็จ บริษัท ฯ จึงได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอานาจการดาเนินงานของ
บริษัทฯ (Authority Table)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ กาหนดให้กรรมการบริษั ท ปฏิบัติ ต ามข้อพึงปฏิบัติ ที่ ดี ส าหรับ กรรมการบริษั ท จดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกากับดูแลให้ฝ่ายจั ดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท
จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อที่กาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทแบบ 56-1 One Report
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และ
อานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท ฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน
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เสนอผู้บริหารสายงานที่รบั ผิด ชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้โดยฝ่ ายบริหาร และจัดการเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจา โดยจะมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการดาเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทั้ง ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร และจัด เก็บ รายงานการประชุมที่ ผ่า นการรับ รองจากคณะกรรมการบริษั ท พร้อมให้ค ณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและ
ผูบ้ ริหารที่มีคุณ ภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่ าตอบแทนที่มากเกิน ควร และอยู่ในระดับที่ สามารถเทียบเคี ยงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน ปั จจัย ที่ จะน ามาพิ จารณา ประกอบด้ว ย ประสบการณ์ ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและ ความรับ ผิด ชอบ ทั้งนี ้ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร จะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกับผลดาเนินการของบริษัทฯ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนื่ อง
ได้แ ก่ หลักสู ต รของสมาคมส่ งเสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) หลักสูต รของ Harvard
Business Online หลักสูตรของสมาคมจดทะเบียนไทย และหลักสูตรสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็ นต้น
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณคือหลักความประพฤติปฏิบตั ิอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพที่บริษัท ฯ
คาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัทฯ

อภิธานศัพท์
บริษัท

•

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)

ผูม้ ีส่วนได้เสีย

•

กรรมการผูบ้ ริหารพนักงานผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งอาจเป็ นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงทาง ทางอ้อมและอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ผูบ้ ริหาร

•

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผูจ้ ัดการ / ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรก
นับตัง้ แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4
ทุกรายรวมถึงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่า

หลักทรัพย์

•

หุน้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และ
ที่อาจมีขนึ ้ ในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน

•

บุคคลที่อาจทาให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจ
ดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ได้แก่
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผูท้ ี่จะได้รบั การเสนอให้เป็ น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม (1)
3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นผูก้ ระทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)
4. กรรมการของนิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
6. นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรือ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทฯ ทาธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงิน
แก่บคุ คลดังกล่าวบุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย
7.1 กรรมการของบริษัทฯ
7.2 ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

คู่แข่ง

•

คู่คา้

•

บุคคล หรือบริษทั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คล้ายคลึง หรือ
เหมือนกัน
ซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษัทฯ

ข้อมูลภายใน

•

ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
สาคัญของบริษัทฯ ในปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
1. นโยบายด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
•
บริษัทฯ ได้รบั รางวัลด้านความยั่งยืน โดยได้รบั คัดเลือก จากสถาบันไทยพัฒน์ ให้บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) อยู่ใน
ทาเนียบกลุ่มบริษัทวิถีย่งั ยืนที่น่าลงทุน หรือ “ESG EMERGING RISK” ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะเป็ นผลงานการดาเนินงานด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
•
บริษัทฯ ได้รบั รางวัลที่หนึ่งบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Best investor relationship award 2021 จาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
•
บริ ษั ท ฯ ได้ รับ เลื อ กรับ ทุ น การเรี ย น CERTIFICATE OF HARVARD BUSINESS SCHOOL (ON LINE) ในด้ า น sustainable
business strategy จากตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่งบริษัท ฯ ได้ส่งกรรมการผู้จัด การ เป็ น ตัวแทนบริษัท ฯ อบรม และ
จบหลักสูตร และได้รบั คัดเลือกเป็ นต้นแบบในโครงการนาร่องการทารายงาน one report เพื่อรายงานความยั่งยืน
2. นโยบายด้านความรับผิดชอบสังคม
•
บริษัทฯ ได้จัดโครงการรวมใจสูภ้ ัยโควิด เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโควิด โดยนาอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้แก่โรงพยาบาล
วิภาราม-ชัยปราการ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 และศูนย์ช่วยเหลือเบือ้ งต้นผูป้ ระสบภัย โควิด19 หนองจอก
•
บริษัทฯ ได้จดั โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดฟรี ที่ บริษัทฯ โดยอนุญาตให้นาญาติและชุมชนบริษัทฯ ตลอดจน คู่คา้ บริษัทฯ
เข้ามาฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยเล็งเห็นความสาคัญของการป้องกันการสูญเสียชีวิต และเป็ นการป้องกันไวรัสโควิดและลด
ผลกระทบระดับชุมชน
3. นโยบายการกากับดูและกิจการทีด่ ี
บริษัทฯ ได้รบั ผลการประเมินฯ การกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีมาก”
4. นโยบายด้านนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Technology คือ Bitcoin Mining และพิจารณาทัง้ ในด้านโอกาสและความเสี่ยง โดยเริ่มทยอย
ลงทุนด้านเทคโนโลยีในปี 2021 เป็ นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง บริษัทฯ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม และการมีธุรกิจแฟรนไชส์ ziga s’store ซึ่งเป็ นธุรกิจ
ด้า นนวัต กรรมการบริการ บริษั ท ฯ ยังได้รับ หนังสื อ รับ รอง MTI รับ รองการผลิ ต ในประเทศไทยจากสภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ในปี ที่ผ่านมา
5. นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษั ท ฯ ได้เข้า ร่ว มเป็ น ภาคี เครือ ข่า ยต่ อ ต้า นทุจ ริต และคอรัป ชั่น ( โครงการ collective action coalition: CAC) และได้มี การ
ยกระดับกระบวนการตรวจสอบภายใน ในเรื่องมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงคอรัปชั่น โดยได้ส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงการ
คอรัปชั่นเพื่อประเมินให้กบั ทาง CAC เรียบร้อยแล้ว
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7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน
่ ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม และ
กำกับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดการ Demand

ฝ่ายจัดการ Supply

ฝ่ายการบริหารและ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหา

ฝ่ายพัฒนาและ

และจัดซื้อต่างประเทศ

ควบคุมระบบธุรกิจ

คณะทำงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง

•

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

•

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

•

ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

•

ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

•

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

•

ด้านผู้บริโภคและลูกค้า
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7.2 ข้อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณ วุฒิที่ มีคุณ สมบัติค รบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญ ญั ติบ ริษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ประกาศบังคับใช้วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทุกประการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
กรรมการ / กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง นวั ต กรรม และก ากั บ ดู แ ล /
ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรม และกากับดูแล
6. นางมณฑา ทัสฐาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็ นเลขานุการบริษัท
7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายศุ ภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ หรื อ นางสาววราลัก ษณ์ งามจิ ต รเจริ ญ หรื อ นางมณฑา ทั ส ฐาน กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
7.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจ และทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัต ย์
สุจริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดยบริษัทฯ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5
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7.3 ข้อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง นวัตกรรม
และกำกับดูแล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็ นเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
2. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล

ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2564 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง นวัต กรรม และกากับ ดูแ ล ประกอบด้ว ยกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
นวัตกรรม และกากับดูแล จานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
1. นายพลรชฏ เปี ยถนอม
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
3. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 3 ท่าน
ชื่อ – สกุล
1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
2. นางมณฑา ทัสฐาน
3. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
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ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
นางมณฑา ทัสฐาน
นางสาวฐิติพร เขียวยวง

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายการจัดซือ้ จัดหาและจัดซือ้ ต่างประเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการ Demand
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นวัตกรรม และ
กำกับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ฝ่ายจัดการ Supply

ฝ่ายจัดการ Demand
คุณมณฑา ทัสฐาน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณฐิตพ
ิ ร เขียวยวง

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

แบบ 56-1 One Report 2021

91

7.5 ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงาน

ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ทั้งสิน้ จานวน 108 คน และจานวน 94 คน ตามลาดับ บริษัท ฯ
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทัง้ สิน้ ตามแบบยื่นรายการภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จานวน 31.85 ล้านบาท และจานวน
33.5 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ าย ดังนี ้

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

จำนวนพนักงำน
(คน)
ปี 2563
ปี 2564
5
5
9
8
60
60
1
1
29
18/1
4
2/2
108
94

จำนวนค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท)
ปี 2563
ปี 2564
2.99
3.54
1.05
1.70
13.72
14.42
0.44
0.27
10.36
10.82
3.30
2.74
31.85
33.49

/1 จานวนพนักงานลดลงเนื่องจากพนักงานลาออกและกาลังอยู่ระหว่างสรรหาทดแทน
/2 จานวนพนักงานลดลงเนื่องจากพนักงานลาออก และเกษียณอายุ กาลังอยู่ระหว่างสรรหาทดแทน

ค่ำตอบแทนอื่น
1) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจานวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสารองเลีย้ งชีพดังนี ้
จานวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)
34

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/พนักงานทัง้ หมด (%)
36.17

2) โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 จานวน 3.11 ล้าน และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 4.05 ล้านบาท โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของปี 2563 จานวน 0.80 ล้านบาท และของปี 2564 จานวน 0.60 ล้านบาท
3) กองทุนประกันสังคม
บริษัทฯ สมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงาน รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 526,031บาท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารดังนี ้
จำนวนรำย
(คน)

ค่ำตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตาแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็ นต้น
รวม

2563
6
6
6

2564
6
6
6

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท)
2563
2564
7.91
7.45
4.30
3.36
12.21
10.81

ค่ำตอบแทนอื่น
1) กองทุนประกันสังคม
บริษัทฯ สมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผบู้ ริหารจานวน 6 ราย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 32,850 บาท
2) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5% (ตามอายุงาน) ของเงินเดือน
โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหารจานวน 6 ราย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 382,840 บาท
3) โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงิน
เกษี ยณอายุที่จะได้รบั ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้ อยู่กับระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของ
พนักงานก่อนที่จะเกษี ยณอายุ โดยบริษัท ฯ ประมาณผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุสาหรับผูบ้ ริหารทุกรายในปี 2563 และในปี 2564 เท่ากับ
0.33 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามลาดับ
7.6 ข้อมูลสำคัญอืน่ ๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

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

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ บริษัท ดับบลิวเอ คอนซัลติง้ ทีม
จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
นักลงทุนสัมพันธ์

คุณธนิดา เกรียงพานิช

โทรศัพท์ : 02-816-9315 ต่อ 212

อีเมล์ : ir@ziga.co.th

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 1,320,000 บาท
2. ค่ำบริกำรอื่น
- ไม่มี -
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8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2564 ได้กำหนดให้มีกำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร เพื่อทำกำรประเมินกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ
ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตั ิงำนปั ญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ โดยกำรประเมิน ตนเองของ
กรรมกำรทั้งคณะ และประเมิน ตนเองรำยบุค คล โดยแบ่ งเกณฑ์ระดับ คะแนนเป็ น 5 ระดับ และสรุ ป ผลกำรประเมิน ในภำพรวมเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท และเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี เพื่อให้กำรประเมินผลดังกล่ำวมีหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม บริษัท ฯ ได้ปรับปรุงข้อคำถำม
และเกณฑ์กำรประเมินให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้รบั ทรำบผลกำรประเมินดังกล่ำว
และนำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผล มำกำหนดแนวทำงที่ จะปรับ ปรุ งให้กำรปฏิบัติห น้ำที่ของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็ น
รูปธรรม
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ประเด็นคำถำม ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
4. เรื่องอื่นๆ
กรรมกำรที่ทำกำรประเมิน คือ กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวำคม 2564 รวมทัง้ สิน้ 6 ท่ำน
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำร (ทัง้ คณะ) มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 95.62%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)
ประเด็นคำถำม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
สรุปผลกำรประเมินกรรมกำรรำยบุคคล (ตนเอง) มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 96.75%
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ค วำมสำคัญ กับ กำรเข้ำ ร่วมอบรมสัม มนำหลักสูต รที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อพัฒ นำควำมรู ค้ วำมสำมำรถของ
กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ เป็ นกำรต่อยอดควำมคิด ใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ผบู้ ริหำรสำมำรถปรับตัวกับบริบทใหม่ของโลก เพื่อ Transform ธุรกิจ
ในอนำคต
การอบรมของกรรมการ
บริษัทฯ มีกรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และแสวงหำควำมรูใ้ นหน้ำที่กรรมกำรและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัท ฯ สนับสนุนให้
กรรมกำรทุกคนได้ศึกษำและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรทำหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วม
อบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นำมำประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจำกนั้นผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท ฯ ยังได้เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กิจกรรมสัมมนำควำมรูใ้ นด้ำน
ต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน ตลอดจนเป็ นวิทยำกรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และ
ควำมคิดเห็นกับหน่วยงำนต่ำงๆ อีกด้วย
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำก
คุณ สมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญ ญั ติบ ริษัท มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง นอกจำกนี ค้ ณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำคัด เลือกกรรมกำรอิส ระจำกผู้ท รงคุณ วุฒิ มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
ของบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมกำรทัง้ หมด และต้องมีจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำหรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้น
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะรับกำร
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ ริหำร ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้งและไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดกำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทั้งนี ้ ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้บ ริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะพ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่ งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุ้ น รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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ในปี 2564 บริษั ท ฯ มี ก ำรจัด ประชุม คณะกรรมกำรบริษั ท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง นวัต กรรม
และกำกับดูแล โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงั นี ้
จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งทีม่ ีการประชุม
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

4/4
4/4
4/4
-

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

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

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมำยเหตุ :
-

บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น โดย
กำรประชุมแต่ละครัง้ ได้มีกำรกำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำประชุมรวมทัง้ ได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ
จัดเก็ บ รำยงำนกำรประชุม ที่ ผ่ำนกำรรับ รองจำกคณะกรรมกำรบริษั ทพร้อมให้คณะกรรมกำรบริ ษั ทและผู้ที่เกี่ ย วข้องตรวจสอบได้ ทั้ง นี ้
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี โดยจะแจ้งกำหนดกำรประชุมของปี หน้ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไตรมำส
ที่ 3 ของทุกๆปี

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 วันที่ 29 มีนำคม 2564 ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร
ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ ประชุมกรรมกำร รำยละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวัตกรรม
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวัตกรรม
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สำหรับงวดปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรดังนี ้
(หน่วย : บำท)

คณะ
กรรมการ

ปี 2563
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

77,500
65,000
52,000
-

50,000
44,000
33,000
-

ชื่อ – สกุล

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

ฉัตรชัยรุง่ เรือง
เปี ยถนอม
โชติยะปุตตะ
งำมจิตรเจริญ
งำมจิตรเจริญ
งำมจิตรเจริญ
ทัสฐำน

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
และ
นวัตกรรม
20,000
-

คณะ
กรรมการ

ปี 2564
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

77,500
65,000
65,000
-

50,000
44,000
44,000
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
และ
นวัตกรรม
20,000
-

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจกำรที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
กัน หรือกิจกำรสนับ สนุน กิจกำรของบริษัท อัน จะทำให้บ ริษัท มีผ ลประกอบกำรหรือผลกำไรเพิ่มมำกขึ ้ น หรือลงทุนในธุรกิจที่ เอือ้ ประโยชน์
(Synergy) ให้กับบริษัทโดยสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกขึน้ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัท
ทัง้ นีใ้ นกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับ
กำรดำเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกำหนดนโยบำยที่สำคัญและควบคุมกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กรรมกำรซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้ำที่ใ นกำรกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษั ทร่วม ให้บ ริห ำรจัด กำร หรือด ำเนิ น งำน ต่ ำงๆ ตำมนโยบำยที่ บ ริษั ท ฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุล ยพินิ จตำมมติ ข องที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
และเพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ
การติดตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทและจรรยำบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม
ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคลอบคลุมเรื่อง 1) กำรดูแลพนักงำน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ 2) กำรดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยภำยในองค์กร 3) กำรต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม 4) กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำบริษัทได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็นได้อย่ำงครบถ้วนแล้ว และบริษัทยังได้
ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี อีก 4 ประเด็น ดังนี ้
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1. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท ฯ และ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัท
จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อที่กำหนดเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนบัญชีที่
กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสรุ ปนโยบำยสำคัญ
ดังนี ้
1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว นำควำมลับ
และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริห ำร พนักงำน และลูกจ้ำง รวมถึงคู่ส มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูล
ภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อทำกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำร
โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ข องบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่ อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท ำ
ดังกล่ำวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือให้ผอู้ ื่นกระทำดังกล่ำวโดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นจะ
ถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินยั ของบริษัท
3. บริษัท ได้ดำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง เข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิ ติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และ
บทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งกำรรำยงำนกำรได้ม ำหรือ จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง คู่ ส มรส และ บุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ ำว ะต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4. บริษัท ได้ด ำเนิ นกำรให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม) ภำยใน 3 วัน ท ำกำรนับ แต่วัน ที่ เกิด รำยกำรเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนี ใ้ ห้แ ก่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ แนวทำงดังกล่ำวได้ผำ่ นกำรให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 2563 และในปี 2564 ทำงบริษัทฯ ได้ส่งเอกสำรประเมินควำมเสี่ยงกำรคอร์รปั ชั่นเพื่อประเมินให้กบั ทำง CAC เรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ ได้มีกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่น ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้สื่อสำรไปทัง้ ระดับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ฯ โดยกำหนดให้กำรดำเนินกำรทุกกระบวนกำร
อยู่ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หรือถ้ำเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรกำรดำเนินงำน เนื่องจำควำมประมำท รูเ้ ท่ำไม่ถึงกำรณ์ ก็ให้รบั
โทษจำกภำครัฐ โดยไม่มีกำรวิ่งเต้นให้พน้ ผิด
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2. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย หรือพบเห็นกำรกระทำทุจริตคอร์รปั ชั่น และมีมำตรกำร
คุม้ ครองให้แก่ผรู้ ำยงำน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดของนโยบำยและกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ziga.co.th ภำยใต้หวั ข้อบรรษัทภิบำล
4. การแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้เปิ ดช่องทำงให้มีผมู้ ีส่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแสและร้องเรียนผ่ำนช่องทำงที่บริษัท ฯ จัดไว้ผ่ำน E-mail และโทรศัพท์
โดยมี ค ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมี ค วำมเป็ น อิส ระจำกฝ่ ำยจัด กำรเป็ น ผู้พิ จำรณำและมี เลขำนุก ำรบริษั ท ท ำหน้ำ ที่ ก ลั่น กรองเบำะแส
ข้อร้องเรียนดังกล่ำว
ในปี ที่ผำ่ นมำ ไม่มีขอ้ ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
8.2 รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทผ
ี่ า่ นมา

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

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

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

ในปี ที่ ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ฏิบัติ ห น้ำ ที่ ต ำมขอบเขต หน้ำ ที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบตำมที่ ได้รับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้ สิน้
4 ครัง้ ได้มีกำรหำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นกับฝ่ ำยจัด กำรและผูต้ รวจสอบภำยใน และประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญ ชีโดยไม่มีฝ่ำยจัด กำร
จำนวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษำหำรืออย่ำงอิสระในสำระสำคัญของกำรจัดทำงบกำรเงินและแผนกำรสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยใช้ควำมรูค้ วำมสำมำรถที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองกำรดำเนิน ธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ เป็ นอิสระ และสอดคล้อง
ตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรบัญ ชีที่รบั รองทั่วไป และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี รวมทั้งมีกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงครบถ้วน
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นำยพลรชฏ เปี ยถนอม
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
2. นำยศุภกิจ งำมจิตรเจริญ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง นวัตกรรม และกำกับดูแล
3. นำงสำววรำลักษณ์ งำมจิตรเจริญ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง นวัตกรรม และกำกับดูแล

จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จานวนครั้งทีม่ ีการประชุม
2/2
2/2
2/2

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

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุม
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษั ท ฯ ซึ่งจัด ท าโดยผู้ต รวจสอบระบบควบคุ ม ภายใน และรายงานข้อ สังเกตและผลการติ ด ตาม
ของผู้สอบบัญ ชีในการประเมิน ประสิท ธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญ ชีของบริษัทฯ จากการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564
จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิส ระนั้น คณะกรรมการบริษัท มีค วามเห็ นว่า บริษัท ฯ ได้จัด ให้มีการจัดการบริห ารงานและระบบควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ โดย
ผูบ้ ริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดาเนินการ
ให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัท ฯ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย ระดับอานาจการบริหารและระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน
ระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แ ก่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อ งกับ บุคคล
ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งกล่าวนาไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอานาจ สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้ บริษัท ดับบลิวเอ
คอนซัลติง้ ทีม จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้นายปิ ติ ชัชวาลโชคชัย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดับบลิวเอ คอนซัลติง้ ทีม จากัด แล้วเห็นว่า
มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่ เพียงพอกับการปฏิบัติห น้าที่ การเป็ น ผูต้ รวจสอบภายใน เนื่ องจากมีประสบการณ์ในด้านการ
ตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลา 22 ปี โดยผูป้ ฏิบตั ิงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPA)
ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย (สตท.) อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ บริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบและนาเสนอ
ข้อแนะนาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระและเป็ นกลาง
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ทั้งนี ้ การพิจารณาอนุมัติ แต่ งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้า ยผู้ต รวจสอบภายในของบริษัท ฯ จะต้องผ่านการคัด เลือกและได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงนาเสนอผูต้ รวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) มีการทารายการกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี ้
1. ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ความสัมพันธ์
•

เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของ ZIGA โดยถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 19.20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 306,472,932.50 บาท

บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด

•

(“ZP”)

เป็ นบริษัทที่ถือหุน้ โดย
- นายศุ ภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ เป็ น ผู้ถื อ หุ้ น ของ ZP โดยถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 45% ของทุ น จดทะเบี ย น
1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท
- นางสาวฐปนี ตรี มุท ธาพงศ์ เป็ น ผู้ถื อหุ้นของ ZP โดยถื อ หุ้น ในสัดส่ว นร้อยละ 50% ของทุน จดทะเบี ย น
1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท
- นางสาวเมทิ นี งามจิ ตรเจริ ญ เป็ นผู้ถื อหุ้นของ ZP โดยถื อ หุ้นในสัดส่ว นร้อยละ 5% ของทุนจดทะเบี ย น
1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค

•

ZP ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้บริการ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่น สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทกุ ชนิด

•

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

(“KLS”)
•

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

บริษัท ซิกา้ เอฟซี จากัด
(“ZIGA FC”)

•

KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแม่พมิ พ์พลาสติก และธุรกิจจาหน่าย ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า

•

เป็ นบริษัทที่ถือหุน้ โดย
- บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นของ ZIGA FC โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97%
ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
- นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ZIGA FC โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.01% ของทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท และ เป็ นกรรมการบริษัท
- นางมณฑา ทัสฐาน เป็ นผู้ถื อหุ้นของ ZIGA FC โดยถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01% ของทุนจดทะเบี ย น
1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท
- นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ZIGA FC โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.01%
ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเป็ นกรรมการบริษัท
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคล และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี ้
2.1 รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 63

- เงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มี

ยอดยกมา
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ชาระคืนระหว่างงวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ม.ค. - ธ.ค. 64

บริษั ท ฯ ได้กู้ยืม เงิน จากคุณ ศุภ กิจ งามจิ ต รเจริญ
เพื่อใช้เป็ น เงิน ทุน หมุน เวียนระยะสั้น โดยได้รบั เงินเมื่อ
0
วันที่ 7 กันยายน 2564 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.45
28,000,000 ต่อปี ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้จ่ายชาระคืน เงินต้น
(28,000,000) และดอกเบีย้ จ่ายทัง้ จานวนเรียบร้อยแล้ว
0

ยอดปลายงวด

- ดอกเบีย้ จ่าย และดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ยอดยกมา

ไม่มี
0

เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

43,227

ชาระคืนระหว่างงวด

(43,227)

ยอดปลายงวด

0
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2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด

ลักษณะรายการ
2.1.1 ค่าเช่าที่ดิน
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

- ค่าเช่าที่ดิน
บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ม.ค. - ก.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 64

350,000

ไม่มี

ส.ค. – ธ.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 64

250,000

600,000

ม.ค. - ธ.ค. 63
- ค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สานักงาน
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ม.ค. - ธ.ค. 64
5,400,000

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษั ท ฯ เช่ า ที่ ดิ น จากนายศุ ภ กิ จ งามจิ ต รเจริ ญ
แปลงที่ตั้งโรงงานเลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้า
ของบริษั ท ฯ โดยในปี 2563 และ 2562 มี อัต ราค่ า เช่ า
เดือนละ 50,000 บาท ตามการประเมินราคาค่าเช่าจาก
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินราคาค่าเช่าในอัตรา
50 บ า ท ต่ อ ต า รา งว า ต า ม รา ย งา น ฉ บั บ วั น ที่
15 มกราคม 2559 ซึ่งคิ ด เป็ น ค่ า เช่ า ประมาณ 51,720
บาทต่ อ เดื อ น จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดอั ต ราคาเช่ า ให้
สอดคล้องกับราคาประเมิน
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการลงนามเปลี่ยน
ผูเ้ ช่าจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นบริษัท ซูภา
กิจพร็อพ จากัด โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญาตัง้ แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารสานักงานจากบริษทั ซูภา
กิจ พร็อพ จากัด อาคารส านัก งานเลขที่ 196 ถนนสุ ข
สวัส ดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ซึ่งใช้เป็ นอาคารสานักงานของบริษัทฯ ขนาดพืน้ ที่ 1,406
ต ร.ม .โด ย มี อั ต ราค่ าเช่ า เดื อ น ล ะ 450,000 บ า ท
ตามการประเมินราคาค่าเช่าเปรียบเทียบกับค่าเช่าของ
อาคารบริเวณข้า งเคี ยง โดยได้ป ระเมิน ราคาค่า เช่า ใน
อัตรา 327 บาทต่อตารางเมตร จึงได้มีการกาหนดอัตรา
คาเช่าให้สอดคล้องกับราคาดังกล่าว
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2.3 รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด (“KLS”)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
2563

2564

3,137,710

1,528,156

ยอดยกมา

110,865

204,554

เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

3,357,350

1,635,127

ชาระคืนระหว่างงวด

(3,263,661)

(1,546,266)

204,554

293,415

- ค่าจ้างทาพลาสติกครอบปลายท่อ
- เจ้าหนีก้ ารค้า

ยอดปลายงวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
บริ ษั ท ฯ ได้ จ้า ง KLS ให้ ท าพลาสติ ก ครอบ
ปลายท่อ สาหรับป้องกันเกลียวปลายท่อเสียหาย
สาหรับราคาในการจ้างทาพลาสติกครอปลายท่อมี
การเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้ากับผูผ้ ลิต
แม่พิมพ์รายอื่นตามกระบวนการจัดซือ้ ของบริษัทฯ

2.4 รายการระหว่างกันกับบริษัท ซิก้า เอฟซี จากัด (“ZFC”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
2563

2564

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สานักงานตึกสุขสวัสดิ์

ไม่มี

630,000

- รายได้คา้ งรับ

ไม่มี

ยอดยกมา

0

เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

647,640

ชาระคืนระหว่างงวด

0

ยอดปลายงวด

647,640

- เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย

ไม่มี

- ดอกเบีย้ รับ และดอกเบีย้ ค้างรับ

ไม่มี

ยอดยกมา

52,145,058

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารสานักงานจากบริษัท
ซูภ ากิ จ พร็อพ จ ากัด อาคารส านักงานเลขที่ 196
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ ซึ่งใช้เป็ น อาคารส านักงานของบริษั ท ฯ
โดยมี อัต ราค่ า เช่ า 327 บาทต่ อ ตารางเมตร และ
บริษั ท ฯ ได้แ บ่ งพื ้น ที่ จานวน 374 ตารางเมตร ให้
บริ ษั ท ซิ ก้า เอฟซี จ ากั ด เช่ า เพื่ อ ท าเป็ นอาคาร
สานักงาน บริษัท ฯ เก็บค่ าเช่าและค่ าบริการโดยมี
อัต ราค่ า เช่า 336.9 บาทต่ อ ตาราเมตร คิ ด เป็ น ค่ า
เช่าเดือนละ 126,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเช่า 75,600
บ า ท แ ล ะค่ าบ ริ ก ารส่ วน ก ล าง 50,400 บ า ท
โดยสัญ ญาเช่า เริ่มวัน ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวัน ที่
31 ธันวาคม 2566
บริ ษั ท ฯ ได้ใ ห้บ ริษั ท ซิ ก้า เอฟซี จ ากั ด กู้ยื ม เงิ น
เพื่ อใช้เป็ น เงิน ทุน หมุน เวี ยนในการด าเนิ น กิจการ
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.5 ต่อปี

0

เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

69,693

ชาระคืนระหว่างงวด

0

ยอดปลายงวด

69,693
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3. สรุปภาระคา้ ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จานวน 3 แห่ง รวมวงเงินทัง้ สิน้ มีจานวน 1,255 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.
2.
3.
4.

ประเภทวงเงิน
วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารไทยพาณิชย์
วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารกสิกรไทย
วงเงินสินเชื่อภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย
รวม

จานวน (ล้านบาท)
110
465
350
330
1,255

หลักประกันวงเงิน
มี
มี
มี
มี

วงเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ค า้ ประกัน โดยที่ ดิ น และสิ่งปลูกสร้า งของบริษัท โฉนดเลขที่ 74356 โดยเป็ น วงเงิน สิน เชื่อ
ทรัสต์รีซีท จานวนรวม 350 ล้านบาท
วงเงินของธนาคารกสิกรไทยคา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษทั ฯ โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449, 33450, 59509,
59513, 59805, 59806, 62276, 62279, 62280 และ 62283 เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันวงเงินกู้ แบ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวนรวม
465 ล้านบาท และวงเงินกูจ้ านวนรวม 330 ล้านบาท
วงเงิน ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ค ้า ประกัน โดยบัญ ชี เงิน ฝากออมทรัพ ย์ จ านวน 5 ล้า นบาท เป็ น หลัก ทรัพ ย์ค ้า ประกัน วงเงิ น
สินเชื่อทรัสต์รีซีทจานวน 110 ล้านบาท
4. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
•

•

•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ทาพลาสติกครอบปลายท่อเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 3,137,710 บาท
และ 1,528,156 บาท ตามลาดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซือ้ ได้มี
การเปรียบเทียบราคาตามที่กาหนดไว้ในการจัดซือ้ ตามปกติของบริษัท ฯ
รายการเช่าทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด ซึ่งรายการ
ดังกล่า วเป็ น รายการที่มีค วามจาเป็ น และสมเหตุส มผล และไม่ทาให้บ ริษ ัท ฯ เสียประโยชน์แ ต่อย่า งใด ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้มีก าร
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซือ้ ที่ดินกับการเช่า ที่ดินจากกรรมการ โดยบริษัทตัดสินใจทาสัญญาเช่าเนื่องจากมีตน้ ทุนที่
ถูกกว่าการลงทุนซือ้ ที่ดินทาให้บริษัทฯ ไม่จาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ซือ้ ที่ดินจากกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติ
อนุมตั ิการเข้าทารายการระหว่างกัน เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามค วามจาเป็ นและผูบ้ ริหารของบริษัท ฯ
ได้พ ิจารณาถึงทางเลือ กในการลงทุน อัน ค านึงถึงผลประโยชน์ส ูงสุด ของบริษ ัท ฯ เป็ น ส าคัญ ประกอบกับ เป็ น พื น้ ที ่ที ่มีค วาม
ได้เปรียบด้านทาเลที่ตงั้ และสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
เงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีการกูย้ ืมเงินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้
ตามความจ าเป็ น และสมเหตุส มผล โดยการกู ย้ ืม เงิน ทุน หมุน เวีย นระยะสัน้ และการจ่า ยดอกเบี ย้ มีค วามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
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•

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ซิกา้ เอฟซี จากัด (บริษัทย่อย) กูย้ ืมเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ ซึ่งรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที ่เกิด ขึ น้ ตามความจาเป็ น และสมเหตุส มผล โดยการให้กูย้ ืม เงิน ทุน หมุน เวีย นในการดาเนิน กิจ การ และการจ่า ย
ดอกเบีย้ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันแล้วซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
เสีย บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ น
ผูใ้ ห้ค วามเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า วัตถุดิบ เป็ นต้น โดยการทารายการดังกล่าว
จะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทารายการ
ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป
หรือการทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติต ามข้อกาหนดเกี่ยวกับ การเปิ ด เผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

•

•

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือ
รายการเกี่ย วกับ การซือ้ ขายทรัพ ย์สิ น หรือการให้ค วามช่ว ยเหลื อทางด้า นการเงิน เป็ น ต้น บริษั ท ฯ มี น โยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่ อการทารายการดังกล่าว
และจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท ฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
การให้กยู้ ืมเงินเพื่อให้บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรือดาเนินงานแทนบริษัท ฯ

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท ฯ จะปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ สาคัญ ของบริษัท ฯ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกราย โดยบริษัท ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One
Report และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
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6. แนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทารายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ
โดยสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี นับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2564 โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการ
เปลี่ยนคู่สญ
ั ญาจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็ นบริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด โดยมีผลตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดขึน้
จากความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ (2) รายการว่าจ้าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จากัด ให้ผลิตชิน้ งานพลาสติกครอบ
ปลายท่อ ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นสาหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามนโยบาย
การทารายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจควบคุม
ผู้ทไี่ ด้รบ
ั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ทไี่ ด้รบ
ั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษทั
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ประวัตก
ิ รรมการและผูบ
้ ริหาร
การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุป๊ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562
ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2559 – 2561
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
9 ตุลาคม 2558

2553 - 2561
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2561

คุณวุฒทิ างการศึกษา

กรรมการ บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

ไม่มี

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Certification Program รุ่น 208/2015
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

ไม่มี

• หลักสูตร (BSI) รุ่น 3/2017
ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

แบบ 56-1 One Report 2021

ไม่มี

168

การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
• กรรมการ บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพือ่ สังคม จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
• กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน

นายพลรชฏ เปียถนอม
อายุ 68 ปี

กรรมการ บริษทั ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง นวัตกรรม และกำกับดูแล
กรรมการบริษทั
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง นวัตกรรม และกำกับดูแล
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั สร้างคนเก่ง จำกัด
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
9 ตุลาคม 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโทการจัดการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริง๊ จำกัด

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

50,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.008)

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

ไม่มี

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Certification Program (DCP) 118/2009

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา

• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009

•

ไม่มี

• Audit Committee Program (ACP)
• Role of the Chairman Program (RCP)
• Advance Audit Committee Program (AACP 33/2019)
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
• กรรมการ บริษัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพือ่ สังคม จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
• กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

นางเอมอร โชติยะปุตตะ

2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง นวัตกรรม และกำกับดูแล

กรรมการอิสระ

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ บริษทั เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั สร้างคนเก่ง จำกัด
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
9 ตุลาคม 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโทหลักสูตร ผู้บริหาร (Mini MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)

2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริง๊ จำกัด

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

ไม่มี

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016
• Company Secretary Program (IOD) 69/2016
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
•

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
• กรรมการ บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซิกา้ เอฟซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2541 – ปัจจุบัน

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
อายุ 45 ปี
กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

117,701,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.203)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

น้องชายคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และเป็นพี่ชายคุณมณฑา ทัสฐาน

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
21 เมษายน 2541

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Certification Program (DCP) 198/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 2014

• MDICP รุ่น 15
• Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 17
• Executive Development Program (EDP) 2017
• Ultra Wealth รุ่นที่ 4
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

Sustainable Business Strategy (Harvard Business School Online)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
อายุ 46 ปี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดซือ้ จัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ

กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท บริษทั ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ Procurement and Purchasing Director
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2544 – 2546
Brand Manager (Export Department) บริษทั โซนุส เอ็กซ์ปอร์ต, ไทย มาร์ติน กรุป๊
2542 – 2544
Marketing บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2540 – 2542
พนักงานฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง

•

484,444 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.079)

21 เมษายน 2541
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

•

พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ และคุณมณฑา ทัสฐาน

• ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยม)
ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
ประวัตกิ ารอบรม

•

ไม่มี

• Director Certification Program (DCP) 198/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 2014

• Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016
• Board Reporting Program (BRP) 22/2017
• Executive Development Program (EDP) 2017
• Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 17
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่าย Demand
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่าย Demand
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

นางมณฑา ทัสฐาน
อายุ 43 ปี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

2550 – 2554
การตลาด บริษัท เคแอลเอส อิเลคทริค จำกัด
2548 – 2553
การตลาด บริษัท เอสดับบลิว อินเตอร์เน็ท จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่าย Demand
การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

31,433 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.005)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

น้องสาวคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
9 ตุลาคม 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016

• หลักสูตร ULTRA INFLUENCER
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รายละเอียดเกีย่ วกับผูร้ บ
ั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
ประวัตกิ ารอบรม
• ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่
ที่เกีย่ วข้อง 2560
• มาตรฐาน TFRS for SMEs 2560
• เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
• การเงินทีส่ ำคัญสำหรับผู้บริหาร
• TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการ)
• การเตรียมตัวสำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มา
ถือปฏิบัติ
• ประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15, TFRS 16
• การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

การวิเคราะห์งบการเงิน

•

งบกระแสเงินสด (Cash Flow)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวฐิตพ
ิ ร เขียวยวง
อายุ 43 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
2560 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2547- 2560
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษทั สำนักงาน ทีเอเอส จำกัด

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

ประวัตกิ ารอบรม

• TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 หลักสูตรย่อย 105
(TFRS 10 TAS 27 TAS 28 TFRS 11 TFRS 12)
• TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 หลักสูตรย่อย 503
(TAS 12 TSIC 25 ร่าง TAS 41)
• การบัญชีภาษีเงินได้ปี 59 หลักการ ปัญหาและแนวปฏิบัติ
• ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทัง้ ระบบ
และอนุสัญญาภาษีซ้อน
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
2553 – ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

ไม่มี

นางสาวธนิดา เกรียงพานิช
ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา

อายุ 46 ปี

•

ไม่มี

เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
9 ตุลาคม 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัตกิ ารอบรม
• Company Secretary Program 68/2016
• CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IA
• HCME การบริหารทุนมนุษย์
• MDICP 15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
• ISO 9001: 2015 Requirements
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั

1. จัดทำและเก็บเอกสำร ดังต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมกำร
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมกำร รำยงำนประชุมกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14
ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษทั ได้รบั รำยงำนนัน้
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
4. นอกจำกนี ้ เลขำนุกำรบริษัทยังมีหน้ำทีอ่ ื่นตำมที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยดังนี ้
4.1 ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรกำกับดูแลในกำรดำเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
4.2 ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
4.3 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่กำกับดูแล เช่น สำนักงำนตลำดหลักทรัพย์ฯ และดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำน
สำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่กำกับดูแลและสำธำรณะชนให้ถกู ต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
4.4 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่
4.5 หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทฯ
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

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

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

หมำยเหตุ C = ประธำนกรรมกำร AC = กรรมกำรตรวจสอบ CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร MD = กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
M = ผูบ้ ริหำร I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรบริหำร CFO = ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
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รายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการของบริษัทย่อย
การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
•

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
• กรรมการ บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซิกา้ เอฟซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2541 – ปัจจุบัน

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
อายุ 45 ปี
กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

1 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

พี่ชายคุณมณฑา ทัสฐาน และคุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
5 เมษายน 2564

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Certification Program (DCP) 198/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 2014
• MDICP รุ่น 15
• Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 17
• Executive Development Program (EDP) 2017
• Ultra Wealth รุ่นที่ 4
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

นางมณฑา ทัสฐาน
อายุ 43 ปี

2550 – 2554
การตลาด บริษัท เคแอลเอส อิเลคทริค จำกัด
2548 – 2553

กรรมการบริษัท
การตลาด บริษัท เอสดับบลิว อินเตอร์เน็ท จำกัด
กรรมการบริหาร
การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
•

1 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
•

น้องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ และเป็นพี่สาวคุณเมทินี งามจิตรเจริญ

ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
5 เมษายน 2564

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016

• หลักสูตร ULTRA INFLUENCER
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การอบรมในปีทผ
ี่ า่ นมา (2564)
•

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อืน่
•

กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ซิก้า เอฟซี จำกัด
2547 – 2564
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ

•

1 หุ้น

อายุ 41 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท

•

น้องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ และคุณมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริหาร
ประวัตกิ ารทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา
•

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั ตำแหน่ง
5 เมษายน 2564

คุณวุฒทิ างการศึกษา
•

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัตกิ ารอบรม
•

Family Business Governance (FBG)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผูต
้ รวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบต
ั งิ านของบริษทั (compliance)

แบบ 56-1 One Report 2021

181

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผูต
้ รวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบต
ั งิ านของบริษทั (compliance)

ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษัท ดับบลิวเอ คอนซัลติ้ง จำกัด

(Outsource)

ที่อยู่ 731/14 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 02-291-1841
อีเมล์ : piti.ccwcc@gmail.com

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

: นายปิติ ชัชวาลโชคชัย

คุณวุฒทิ างการศึกษา

: Master of Business Administrator, Thammasat University
: Bachelor’s degree in Accounting, Thammasat University

วุฒบิ ัตร / ประกาศนียบัตร

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 4614
: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

ด้านตรวจสอบภายในและที่ปรึกษาธุรกิจ
• ธุรกิจอาหารสัตว์
• ธุรกิจสิ่งพิมพ์
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจขายยารักษาโรค
ด้านสอบบัญชี
• อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
• ธุรกิจโรงแรม
• ธุรกิจก่อสร้าง
• โรงงานผลิตกล่องกระดาษ
• ธุรกิจขายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย (hardware, software)

การฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง

: SAP, Singapore
: Finance Meeting, Netherlands, Malaysia, Philippines, Shanghai
: APAC IT meeting, Australia
: Order handlers meeting, Netherlands
: Audit training, Malaysia
: Merck compliance courses, Bangkok
: Practical and Methodology Audit Technique, Bangkok
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สน
ิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สน
ิ
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ทรัพย์สน
ิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สน
ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

รายการ
1. ที่ดิน จานวน 11 ไร่ 3 งาน 51.9 ตารางวา
ที่ตงั้ 999/9,10,11 หมู่ 9 ซอยพรพัฒนา ถนนประชา
อุทิศ ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โฉนดเลขที่ 74356
โฉนดเลขที่ 20005
โฉนดเลขที่ 20008 และ เลขที่ 20009
โฉนดเลขที่ 33449 และ เลขที่ 33450
รวม
2. ที่ดิน จานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา
ที่ตงั้ 8 หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ ตาบลในคลองบาง
ปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โฉนดเลขที่ 59509, 59513, 59805, 59806,
62276, 62279, 62280 และ 62283

3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

การใช้งาน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ น ที่ ตั้ ง โรงงา น 3
หลัง และ
อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
3 ชัน้ 1 หลัง
เจ้าของ
ผูเ้ ช่า
เจ้าของ
เจ้าของ

เจ้าของ

18.15
28.75
25.66
72.56

ติดภาระคา้ ประกันเงินกูก้ บั สถาบัน
การเงิน
มูลค่าวงเงินกูร้ วม 330 ล้านบาท
ติดภาระคา้ ประกันสัญญาทรัสต์รีซีท
มูลค่าวงเงิน 815 ล้านบาท

เป็ นที่ตงั้ โรงงานใหม่
201.90

เจ้าของ

288.17

ติดภาระคา้ ประกันเงินกูก้ บั สถาบัน
การเงิน
มูลค่าวงเงินกูร้ วม 330 ล้านบาท
ติดภาระคา้ ประกันสัญญาทรัสต์รีซีท
มูลค่าวงเงิน 815 ล้านบาท

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

ใช้ในการผลิตสินค้า

82.31

5. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน

เจ้าของ

28.59
6.06

6. ยานพาหนะ

เจ้าของ

6.34

7. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของ
รวม
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ค่าตกแต่งอาคารเช่า
เพื่อเป็ นสานักงานและ
เครื่องจักร

59.61

ติดสัญญาเช่าลีสซิ่ง โดยมีมลู ค่าปัจจุบนั
ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน (ก่อน
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต) ณ
31 ธ.ค. 64 เท่ากับ 61.82 ล้านบาท
ติดสัญญาเช่าซือ้ กับสถาบันการเงิน
โดยมีมลู ค่าปัจจุบนั ของหนีส้ ินตาม
สัญญาเช่าการเงิน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินในอนาคต) ณ 31 ธ.ค. 64
เท่ากับ 1.14 ล้านบาท
-

745.54
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เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
ผู้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

สินค้า

วันหมดอายุ

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

เหล็กโครงสร้างจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุม่ ร้อน

3 สิงหาคม 2574

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ร้านค้าสาเร็จรูปแบบโมดูลาร์

15 พฤษภาคม 2569

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น

ท่อร้อยสายไฟฟ้า

อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ

สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยมีการท าประกัน ภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน ที่อาจจะเกิด ขึน้ กับ ทรัพย์สิน ของ
บริษัทฯ และบริษัท ย่อย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารโรงงาน และสานักงาน (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุ งต่อเติมอาคารและระบบ
สาธารณู ป โภค ได้แ ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบสุข าภิบ าล จานวน 3 ฉบับ รวมเป็ น ทุน ประกัน ทั้งสิน้ 373.17
ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี ้
ฉบับที่ 1
บริษัทรับประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนเงินทีเ่ อาประกันภัย

282.23 ล้านบาท

สถานทีต่ ั้งทรัพย์สิน

8 ม.10 ถ.ประชาอุทิศ-วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290

ระยะเวลาประกันภัย

เริ่มวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ผู้รับผลประโยชน์

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จากัด
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ฉบับที่ 2
บริษัทรับประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนเงินทีเ่ อาประกันภัย

20.00 ล้านบาท

สถานทีต่ ้งั ทรัพย์สิน

999/10 ฉ.20009,33449,33450 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290

ระยะเวลาประกันภัย

เริ่มวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ผู้รับผลประโยชน์

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฉบับที่ 3

บริษัทรับประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนเงินทีเ่ อาประกันภัย

70.94 ล้านบาท

สถานทีต่ ั้งทรัพย์สิน

999/9 (โฉนด 200005),999/11 (โฉนด 200008) โครงการพรพัฒนา-ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290

ระยะเวลาประกันภัย

เริ่มวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้รับผลประโยชน์

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จากัด

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่น เดียวกับ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทาให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจ
ที่เอือ้ ประโยชน์ (Synergy) ให้กับ บริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
กรณี ที่ บ ริษั ท ฯ มีก ารลงทุน ในบริษั ท ย่ อยและหรือบริษั ท ร่ว ม บริษั ท ฯ มี น โยบายในการกากับ ดูแ ลบริษั ท ย่ อยและบริษั ท ร่ว ม
โดยบริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารกิจการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้ นี ้
กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดาเนินงานต่างๆ
ตามนโยบายที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมัติในเรื่องที่
สาคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
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นโยบายและแนวปฏิบต
ั ก
ิ ารกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึน้ นัน้ จะช่วยให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นคว าม
ถูกต้องและโปร่งใส รวมทัง้ เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทัง้ องค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสานึกในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่ งเสริม
กิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วน
แบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื ้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บ ริษัท ฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัด
ประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ รายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสามารถนาเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัท ฯ จะจัดทารายงานประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริษัท ฯ ได้แ ปรสภาพเป็ น บริษั ท มหาชน และได้จดทะเบีย นเป็ น บริษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แ ล้ว
บริษัทฯ จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัท ฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น เพื่อร่วมชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท ฯ ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัท ฯ ได้ส่งหนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทัง้ แนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ระบุเอกสารหลักฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุก
วาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ทมี่ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริษัท ฯ ซึ่งส่งผล
ต่อความสาเร็จในระยะยาวของบริษัท ฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง
คู่คา้ เจ้าหนี ้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียพึงได้รบั อย่ าง
ทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

•

พนักงาน

•

ลูกค้า

•

คู่แข่ง

•

คู่ค้า

•

เจ้าหนี้

•

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรูแ้ ละทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัต ย์สุจริต และเป็ น ธรรมต่ อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ แ ละรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่ อผู้ถือหุ้น
โดยรวม
บริษั ท ฯ ได้ป ฏิ บัติ กับ พนัก งานอย่ า งเท่ า เที ย มกัน และเป็ น ธรรม รวมถึ งให้ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสมให้
ความสาคัญ ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒ นาทักษะในการท างานให้มีป ระสิ ทธิ ภาพสูงสุด
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตัง้ กองทุน
สารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ขวัญกาลังใจตาม
อายุงาน ตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้ อย่างจริงใจ
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นทุจริตในการค้ากับคู่คา้
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์
การใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้
เพื่อบรรลุประโยชน์รว่ มกัน
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สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

•

บริษัทฯ จะไม่ทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทัง้ ยังต้อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ใน
หมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบตั ิและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล

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

สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารได้โดยผ่านอีเมล์เลขานุการบริษัท
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท
คุณธนิดา เกรียงพานิช
tanida@ziga.co.th
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ กาหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง
เบาะแส โดยบริษัทฯ จะนาเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูล ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูล ที่สาคัญ ที่ มีผ ลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี ้ และบริษัท ฯ ได้เข้าเป็ น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท ฯ จะทาการ
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี ้
- แบบ 56-1 One Report
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการจัดทาแบบ 56-1 One Report ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีค วามชัด เจน เพี ยงพอที่ จะสะท้อนให้เห็ น การด าเนิ น งานของบริษัท ในรอบปี ที่ ผ่า นมา อาทิ
โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผูถ้ ือหุน้
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้
ดูแลให้มีการเปิ ด เผยข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับ บริษัทไว้บ นเว็บไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิ ด เผยไว้ใน
รายงานประจาปี อาทิ นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี นโยบายความรับ ผิด ชอบต่ อสังคม นโยบายต่ อต้า นการทุจริต
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญ ชีที่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสาคัญ ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ดังกล่าวได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผูบ้ ริหารจากองค์กร
ต่ างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู ค้ วามสามารถมาพัฒ นาและกาหนดนโยบายทิ ศ ทางการด าเนิ น ธุ รกิจของบริษั ท ฯ ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบ ทบาทสาคัญ ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทัง้ คณะ ปัจจุบนั บริษัท ฯ
มีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 6 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่าง
คล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิน้ 3 ท่ า น เพื่อปฏิบัติ ห น้าที่ เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญ ชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ทั้ ง สิ ้น 3 ท่ า น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและรับ ทราบ
ซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง นวัต กรรม และกากับ ดูแ ล มีอานาจหน้า ที่ ต ามที่ กาหนดไว้ในกฎบัต รของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีน โยบายให้ป ระธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร และ/หรือกรรมการผู้จัด การต้องไม่เป็ น บุค คล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ขณะที่ผูบ้ ริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัท ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด และเพื่อเป็ นการป้องกันการมีอานาจเบ็ดเสร็จ บริษัท ฯ จึงได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอานาจการดาเนินงานของ
บริษัทฯ (Authority Table)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ กาหนดให้กรรมการบริษั ท ปฏิบัติ ต ามข้อพึงปฏิบัติ ที่ ดี ส าหรับ กรรมการบริษั ท จดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท
จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คาสั่ง หรือ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อที่กาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี ที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดั งกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทแบบ 56-1 One Report
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และ
อานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่ อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท ฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผู้บริหารสายงานที่รบั ผิด ชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้โดยฝ่ ายบริหาร และจัดการเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจา โดยจะมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการดาเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร และจัด เก็บ รายงานการประชุมที่ ผ่า นการรับ รองจากคณะกรรมการบริษั ท พร้อมให้ค ณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและ
ผูบ้ ริหารที่มีคุณ ภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่ าตอบแทนที่มากเกิน ควร และอยู่ในระดับที่ สามารถเทียบเคี ยงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน ปั จจัย ที่ จะน ามาพิ จารณา ประกอบด้ว ย ประสบการณ์ ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิด ชอบ ทั้งนี ้ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร จะเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกับผลดาเนินการของบริษัทฯ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนื่อง
ได้แ ก่ หลักสูต รของสมาคมส่ งเสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) หลักสูต รของ Harvard
Business Online หลักสูตรของสมาคมจดทะเบียนไทย และหลักสูตรสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็ นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล และคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. มีอานาจ หน้าที่ ตามข้อบังคับ ของบริษัท ฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์
ข้อบังคับ และมติข องที่ป ระชุมผูถ้ ือหุ้น โดยยึด หลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ ดีส าหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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2. กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ ทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตาม นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวาง
แผนการสืบทอดงาน
4. กากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ อาทิ การท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน การได้ม าหรือ จาหน่ า ยไปซึ่งทรัพ ย์สิ น ที่ ส าคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้า งการบริห ารงาน มี อ านาจแต่ ง ตั้งคณะกรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร และ
คณะอนุก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม รวมถึ งกาหนดขอบเขตอานาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนัน้ ต้อง
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
6. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนหรือบุค คลอื่น ใดปฏิ บัติ การอย่า งหนึ่ งอย่ างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิ กถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี ้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ใดที่ จะท าขึน้ กับ บริษัท ฯ หรือบริษัท ย่อย (ถ้า มี) ตามที่ นิ ยามไว้ใ น
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
8. แต่ งตั้งเลขานุการบริษัท ฯ เพื่อรับ ผิด ชอบด าเนิน การในด้านต่ างๆ ในนามของบริษั ทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในนอกจากนี ้ พิจารณาความเป็ นอิสระ
ของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผูบ้ ริหารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บริษัท ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท ฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท ฯ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดาเนินการเป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ฯ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน หรือ ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7. อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่นั ใจว่า
การตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขัน้ ตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสาคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. ทบทวนกับฝ่ ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
11. สอบทานร่วมกับฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (Management’s Discussion
and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
12. พิ จ ารณารายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท ฯ ซึ่งมี ข นาดรายการที่ ต ้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้ว ยข้อมูลตามที่ ประกาศตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด ของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
14. ดาเนิน การตรวจสอบเรื่องที่ ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ ในกรณี ที่ผู้ส อบบัญ ชีพบพฤติ กรรมอัน ควรสงสัยว่ า
กรรมการ ผู้จัด การ หรือ บุ ค คลซึ่ งรับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ได้ก ระท าความผิ ด ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม
และกากับดูแล มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน
2. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง นวัต กรรม และกากับ ดูแล ให้ค รอบคลุมถึงความเสี่ยงต่ างๆ ในการบริห ารงาน
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ตามความจาเป็ น
4. ติดตามดาเนินการบริหาร ความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงาน
อย่างเป็ นระบบ
5. รายงานความเสี่ยง นวัตกรรม และกากับดูแล ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแ ล บริห าร ด าเนิ น งาน และปฏิ บัติ งานประจาตามปกติ ธุ รกิ จเพื่ อประโยชน์ข องบริษั ท ฯ ให้เป็ น ไปตามนโยบาย
วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บริหารจัดการการด าเนิ นงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ กาหนดโดยคณะกรรมการบริษั ทเพื่อให้
สอดคล้องกับ แผนการด าเนิน ธุ รกิจ และงบประมาณของบริษัท ฯ และกลยุท ธ์ในการด าเนิน ธุ รกิจที่ เกี่ยวข้องตามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
5. กาหนดบาเหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจาของพนักงาน
บริษัทฯ ตัง้ แต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
6. เจราจา และเข้าทาสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
8. กากับดูแลการทางานของกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ
9. กากับดูแลดาเนินการส่วนงาน Business Development ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ
10. อนุมตั ิและแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ รวมทัง้ มีอานาจดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบัติ
หน้าที่ดงั กล่าว
12. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ /
หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจ
ช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือ
บุค คลที่ อาจมีค วามขัด แย้ง (ตามที่ นิ ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
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ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบัติ ต ามกฎหมายต่ างๆ รวมถึง กฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ประกาศอื่ น ใด กฎ ระเบี ย บ และ/หรื อ ข้อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
2. ดูแ ล บริห าร ด าเนิ น งาน และปฏิ บัติ งานประจาตามปกติ ธุ รกิ จเพื่ อประโยชน์ข องบริษั ท ฯ ให้เป็ น ไปตามนโยบาย
วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการด าเนิ นงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ กาหนดโดยคณะกรรมการบริษั ทเพื่อให้
สอดคล้องกับ แผนการด าเนิน ธุ รกิจ และงบประมาณของบริษัท ฯ และกลยุท ธ์ในการด าเนิน ธุ รกิจที่ เกี่ยวข้องตามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กากับดูแลการดาเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มี อานาจจ้า ง แต่ งตั้ง โยกย้า ย ปลดออก เลิ ก จ้า ง กาหนดอัต ราค่ า จ้า งและค่ า ตอบแทนส าหรับ พนัก งานบริษั ท ฯ
โดยสามารถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วงให้ดาเนินการแทนได้
6. เจราจา และเข้าทาสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และ
ความรับ ผิด ชอบในการบริห ารงานในเรื่องเกี่ยวกับ การด าเนิ น งานตามปกติ ธุระและงานบริห ารของบริษัท ฯ กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสร้างการบริห ารงาน และอานาจการบริห ารต่ าง ๆ ของบริษั ท ฯ หลักเกณฑ์ในการด าเนิ น ธุรกิจให้ส อดคล้องกับ สภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ค วามเห็น ชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิหรือให้ความเห็นชอบ
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อดาเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท ฯ และกาหนดอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับดูแล
ให้การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
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5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150
ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอานาจพิจารณาอนุมัติอื่นๆ ที่น อกเหนื อจาก การกู้ยืมเงิน การจัด หาวงเงินสิน เชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัท ฯ
แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
9. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกาหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ยกเว้นตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
10. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กาหนดให้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
และผูบ้ ริหารมีรายละเอียดดังนี ้

ซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์สิน

ระดับ
คณะกรรมการบริษัท
(มีมติไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง)
คณะกรรมการบริหาร
ตามงบประมาณ
นอกงบประมาณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามงบประมาณ
(อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ บริหาร)
นอกงบประมาณ*

ตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป

ซือ้ -ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการ
อันเป็ นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้า
ปกติ รวมถึงการเข้าทาสัญญาก่อ
ภาระผูกพันทางการค้า
ตัง้ แต่ 150 ล้านบาทขึน้ ไป

ทาสัญญาเงินกู้/เงินคา้ ประกันและ
ภาระผูกพันทางการเงิน
ตัง้ แต่ 300 ล้านบาทขึน้ ไป

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

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

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท
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ซือ้ /ขาย/โอนทรัพย์สิน

ระดับ

ซือ้ -ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการ
อันเป็ นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้า
ปกติ รวมถึงการเข้าทาสัญญาก่อ
ภาระผูกพันทางการค้า

ทาสัญญาเงินกู้/เงินคา้ ประกันและ
ภาระผูกพันทางการเงิน

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทาผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
คัด เลือกจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณ สมบัติต ามที่กฎหมายกาหนด เนื่ องจากบริษัท ฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่จะดารงต าแหน่งดังกล่าว จากนั้น ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะทาการคัด เลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการที่บริษัท ฯ นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ ซึ่ง
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น ้อยกว่ า 5 คน และกรรมการไม่น ้อยกว่ า กึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีซ่งึ บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ต รงเป็ น สามส่ วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่ สุด กับ ส่ว นหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่ว นปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับ
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุค คลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยงั เหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณคือหลักความประพฤติปฏิบตั ิอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพที่บริษัท ฯ
คาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัทฯ
อภิธานศัพท์
บริษัท
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

:
:

ผูบ้ ริหาร

:

หลักทรัพย์

:

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

:

คู่แข่ง

:

คู่คา้
ข้อมูลภายใน

:
:

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้บ ริห ารพนักงานผู้ที่มีส่วนได้เสียและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งอาจเป็ น รายการที่ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงทาง อ้อมและอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท ฯ
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผูจ้ ัดการ / ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรก
นับตัง้ แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4ทุกรายรวมถึงตาแหน่งในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่า
หุน้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบนั และ
ที่อาจมีขนึ ้ ในอนาคต
บุคคลที่อาจทาให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ได้แก่
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทจทะเบียน ผูท้ ี่จะได้รบั การเสนอให้เป็ น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม (1)
3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นผูก้ ระทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)
4. กรรมการของนิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
6. นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรือ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทฯ ทาธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บคุ คลดังกล่าวบุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย
7.1 กรรมการของบริษัทฯ
7.2 ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
บุคคล หรือบริษทั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คล้ายคลึง หรือ
เหมือนกัน
ซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษัทฯ
ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่างๆ

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ
เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงานบริษัท ฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทา
ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัทฯ
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•

•

•

ห้ามพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นผูอ้ นุมตั ิในการตกลงเข้าทารายการหรือกระทาการใดๆ ในนามบริษัท ฯ เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ และในกรณีที่มีการทาธุรกิจใดกับบริษัทฯ ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติ
บุคคลใดๆ ที่พนักงานมีอานาจดาเนินการในนิติบคุ คลนัน้ พนักงานจะต้องเปิ ดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ ก่อนทาธุรกรรม
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท ฯ และบุคคล
หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็ น
อิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การซือ้ ขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
•
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบคุลดัง กล่าวนาความลับและ/
หรือข้อมูล ภายในของบริษัท ฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แ ก่บุค คลอื่น ไม่ว่ าโดยตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
•
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทา
การซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ รวมถึงการโอน หรือ
รับโอน
•
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษตามมาตรการ
ทางวินยั ของบริษัทฯ
•
บริษัทฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนั กงาน และลูกจ้าง เข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
•
บริษัทฯ ได้ดาเนินการให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสาเนารายงานนี ้
ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การปฏิบัติต่อลูกค้า
•
ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
•
พนักงานบริษั ท ฯ ต้องทุ่ม เทมุ่งมั่น พัฒ นาบริการให้มีคุณ ภาพเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ย วข้อง มี ราคาที่ ส มเหตุส มผลทัน ต่ อ
สถานการณ์
•
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าและ/หรือเจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
•
พึงรักษาความลับของลูกค้าเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือเป็ นไปตามกฎหมายรวมทัง้ ไม่นาข้อมูลของ
ลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
•
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
•
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
•
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
การจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติต่อลูกค้า
•
ในกระบวนการการจัดซือ้ จัดหาต้องมีขนั้ ตอนที่ตรวจสอบได้โปร่งใสเป็ นธรรม และก่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
•
พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคานึงถึงความต้องการความคุม้ ค่าราคาและคุณภาพมีการให้ขอ้ มูลแก่ผคู้ า้
อย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่ปกปิ ดไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูค้ า้
•
ในการติดต่อคู่คา้ ให้ผตู้ ิดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทาสัญญาและการปฏิบตั ิตามสัญญาไว้เป็ นหลักฐาน
เผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย
•
ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้
•
ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรือคู่คา้ ไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทา
ให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
•

•

•

•

•

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
มีการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยการจ่ายปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั ผล
การดาเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ
จัดตัง้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการกาหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจาปี โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นสาคัญ
แถลง และชีแ้ จงสถานภาพของบริษัท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริงตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ฯ ต่อคณะกรรมการผ่าน
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อไป

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
•
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับเจ้าหนี ้
•
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ แจ้งให้เจ้าหนี ท้ ราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม
•
รับผิดชอบและยึดมั่นรวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิ่นที่บริษัทมีทาเลที่ตงั้ ในการดาเนินธุรกิจ
•
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ฯ มีทาเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ ที่ดาเนินการ
เองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
•
ให้ความสาคัญ การป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่คา้ ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ฯ ให้อยู่ในระดับ ค่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•
บริษัท ฯ ปลูกฝั งจิตส านึ กในเรื่องความรับผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิด ขึน้ ภายในบริษัท ฯ รวมถึงคู่ค ้ารวมทั้งการใช้
ทรัพยากร วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
•
ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
•
ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
•
ให้ความสาคัญต่อหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
•
บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงคุณ สมบัติของแต่ละ ตาแหน่งงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกาหนดอื่นๆที่จาเป็ นกับงาน และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือก
ปฏิบตั ิไม่มีขอ้ กีดกันเรื่องเพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
•
การแต่ งตั้ง โยกย้า ย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระท าด้ว ยความสุจริต ใจ และตั้งอยู่บ นพื ้น ฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
•
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเช่ นชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ
การเปิ ดเผย หรือ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ นั้
•
ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
•
จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทกุ ท่านได้รบั ทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รบั ตามการว่าจ้างที่
เป็ นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
•
มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
•
จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สาหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออก
จากงานเกษียณอายุทพุ พลภาพหรือเสียชีวิต
การให้หรือรับของขวัญ
•
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
•
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท ฯ อาจรับหรือให้ของขวัญโดยการให้หรือรับนัน้ จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผูใ้ ห้
หรือผูร้ บั
•
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สงู กว่า 3,000 บาท ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้
•
การให้หรือรับของขวัญอาจกระทาได้หากทาด้วยความโปร่งใส หรือทาในที่เปิ ดเผย หรือสามารถเปิ ดเผยได้
•
ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษัท ฯ สามารถรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ฯ ตามอานาจอนุมัติของ
พนักงานบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลีย้ งรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ หรือจะเป็ นคู่คา้ ในอนาคต
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อปุ กรณ์เครื่องมือโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมายเท่านัน้
•
ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิด
กฎหมาย
•
กรณีที่พนักงานบริษัทฯ ขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นัน้ พนักงานของบริษัทฯ
ที่เป็ นผูข้ อต้องควบคุมการใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิงานภายนอกและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ กับบริษัท ฯ จากการ
ใช้ระบบสารสนเทศนัน้
•
บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตามสอบสวนและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท ฯ เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
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การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปั ญญา
•
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามหน้าที่ถือเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
•
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญ ญา ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิ บัตร หรือ
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกาหนด
การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
•
พนักงานบริษัทฯ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการดูแลทรัพย์สินทัง้ ที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนของบริษัท ฯ มิให้ เสื่อมเสียสูญหาย
และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจถึงวิธีการใช้ และคาแนะนาด้านความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น
•
พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
•
พนักงานบริษัทฯ ทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม
การจัดการและรักษาจริยธรรมจรรยาบรรณ
•
พนักงานบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรือกระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อ
จรรยาบรรณบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
•
ผูบ้ ริหาร และผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด
•
ในการขอยกเว้นการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
•
พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนีเ้ มื่อเข้าเป็ นพนักงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
•
จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ฯ
•
ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมาย
ในการลดคอร์รปั ชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศ
•
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ
ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทาธุรกิจกับบริษัท ฯ
ทั้งนี ้ บริษัท ฯ ได้เปิ ดช่องทางให้ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณี เกี่ยวกับการทุจริต หรือการ
กระทาใดอันไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ที่
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ sawai@ziga.co.th
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของกรรมการผูจ้ ดั การ valarlak@ziga.co.th
3. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 02-8169315 ต่อ 212 เลขานุการบริษัท
4. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตัง้ อยู่ที่หอ้ งประชาสัมพันธ์บริษัท ชัน้ 1)
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การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัททราบ
เพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทราบถึงแนวปฏิบตั ิทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้พนักงานของบริษัทฯ ทุก
ท่านลงนามและให้คารับรองว่าได้รบั รูเ้ นือ้ หาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
พนักงานใหม่ทกุ คนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
และยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณฉบับนีท้ งั้ นีพ้ นักงานไม่สามารถใช้ขอ้ อ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรูใ้ นแบบฟอร์ม
มาเป็ นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบตั ิตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางในการดาเนินธุรกิจฉบับนีจ้ ะได้รับการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอและจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อ
หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี ้ หากมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกจรรยาบรรณข้อใดข้อหนึ่งจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
การกระทาใดบ้างทีเ่ ข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. แนะนาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผอู้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
งานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อา้ งว่าได้มีการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบัติกรณีพบการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องให้ ความสาคัญ กับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่พบการ
ฝ่ าฝื นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงานบริษัทฯ จะต้องรายงานการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในกรณีที่พบเห็น
การฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือถูกบังคับให้กระทาใดๆที่เป็ นการขัดต่อ จริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานสามารถส่งข้อ
ร้องเรียนได้ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนและวิธีการรายงาน
ขั้นตอนที่ 1
จัดทารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหรือถูกกดดัน / บังคับให้
กระทาใดๆที่เป็ นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณตามแบบฟอร์มที่แนบมานี ้

ขัน้ ตอนที่ 2
จัดเตรียม และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

ขัน้ ตอนที่ 3
ส่งข้อร้องเรียนไปยัง e-mail ผูร้ บั ข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี ้
- ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานในทุกระดับ
- ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท
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การบริหารจัดการเรื่องรายงานข้อการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
รวบรวมข้อเท็จจริง
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะต้องดาเนินการและสรุปผลเบือ้ งต้นให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั เอกสารรายงาน
กลั่นกรองข้อมูล
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตัวแทนฝ่ ายบริหารโดยตัวแทนฝ่ ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณาคือ
1. ตัวแทนจากหน่วยงานระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปในสายงานของผูร้ อ้ งเรียนซึ่งต้องเป็ นบุคคลผูไ้ ม่มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ใดกับ
ผูร้ อ้ งเรียน
2. ตัวแทนจากผูบ้ ริหาร
3. เลขานุการบริษัทฯ หรือหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
มาตรการดาเนินการเพื่อหยุดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตัวแทนฝ่ ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะกาหนดมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
บรรเทาความเสียหายให้กบั ผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบโดยคานึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยให้แจ้งผลการดาเนินการต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของผูท้ ี่
ได้รบั ผลกระทบและผูบ้ ริหารสูงสุด
การลงโทษทางวินัย
บริษัทฯ จะพิจารณากาหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณแต่ละประเภท
โดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ายแรงของการกระทาผิด
ในกรณีที่เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือที่กระทาเป็ นครัง้ แรกบริษัท ฯ จะออกหนังสือตักเตือนก่อนโดยผูท้ ี่
ดาเนินการตามข้อ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
หากเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงผูฝ้ ่ าฝื นอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึ่งมีตงั้ แต่
- การให้พกั งานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน
- เลิกจ้างงาน
- ดาเนินคดีทงั้ ทางแพ่งและอาญา
โดยตัวแทนฝ่ ายบริห ารที่ เข้าร่วมในการพิจารณาจะสรุ ป ผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
มาตรการคุ้ ม ครองผู้ ร ายงานผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรายงาน การฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ
1. บริษัท ฯ จะเก็บ ข้อมูล และตัว ตนของผู้รายงานผู้รอ้ งเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ป ฏิบัติ ต าม
จรรยาบรรณเป็ นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ นโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
3. ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) โดยการแต่ งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน โดยมี นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายพลรชฏ เปี ยถนอม และ
นางเอมอร โชติ ยะปุตตะ เป็ น กรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร โชติยะปุตตะ
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ได้มีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ ายจัดการและผูต้ รวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจานวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือ
อย่างอิสระในสาระสาคัญของการจัดทางบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจาปี โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รวมของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสาคัญ และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบั คาชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายจัดการ และ
ผูต้ รวจสอบภายในจนเป็ น ที่พอใจว่าการจัด ทางบการเงิน รวมเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญ ชีที่รบั รองทั่วไป และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็ นประโยชน์กับผูถ้ ือหุน้ หรือผูใ้ ช้ขอ้ มูล
ในการตัดสินใจลงทุน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงิน รวมดังกล่าวที่ผสู้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่ งเป็ นการรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในตามกรอบแนวทางปฏิ บัติ ข อง The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่ อ ให้
มั่นใจว่าการดาเนินงานในทุกหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นได้ โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้พิ จารณาในเรื่องการด าเนิ น งาน การใช้ท รัพ ยากร การดูแ ลทรัพ ย์สิน การป้องกัน และลดความเสี่ ยง ความเชื่อถือได้ข องรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้ จากผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี และสอบทานการปฏิบัติ งานตามแผนงานที่อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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4. การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ ให้ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี
2564 โดยพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมาของผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้านคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ความเป็ น
อิส ระในการปฏิ บัติ งาน คุณ ภาพ และมาตรฐานการทางาน อยู่ในเกณฑ์น่ า พอใจ และผู้ส อบบัญ ชีมีคุณ สมบัติ เป็ น ไปตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
เสนอแต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัท ฯ ได้ดาเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กาหนด
7. สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามความรับ ผิ ด ชอบที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็ นอิสระ และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไสว ฉัตรชัยรุง่ เรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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