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 บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และได้ส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่ งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบการปฏิบัติด้านความยั่ งยืน โดยเริ่มจากภา ยในองค์กร  

การสร้างจิตสำนึกให้กับ พนักงานของบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างประโยชน์  

ให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีคุณภาพ 

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

สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List  

ปี 2564 และรางวัล SET awards :Best Investor Relationship แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสร้างผลประกอบการที่ดี

เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม 

 ในปี 2564 เป็นปีแห่งความท้าทายด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อีกปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดพัฒนา เรามีการเริ่มต้นการ

เดินทางที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และธุรกิจใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ปีที่ผ่านมาจึงเป็นปีที่  ZIGA สร้างผลประกอบการที่น่า

ประทับใจ ทั้งน้ีต้องขอขอบคุณ พนักงานคู่ค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ และเป็นส่วนหน่ึงของความสำเร็จของปีที่ผ่านมา สิ่งหน่ึงที่

สามารถให้ความมั่นใจได้คือ ZIGA ไม่เคยหยุดพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปล่ียนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ 

นายศภุกจิ งามจติรเจริญ    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สว่นที ่1 

การประกอบธรุกจิและผลการดำเนนิงาน 

 

 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ซิกา้”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2541 ภายใตช้ื่อ 

บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ากดั โดยเริ่มจากการผลิตท่อโคง้รอ้ยสายไฟตามความเชี่ยวชาญของผูบ้ริหารเพื่อทดแทนสินคา้น าเขา้จากประเทศ

ญ่ีปุ่ นที่ไดร้บัความนิยมในอตุสาหกรรมของประเทศไทย ณ เวลานัน้ ต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไดว่า อินดสัตรี จ ากดั และเริ่มผลิต

ท่อโลหะรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตช้ื่อสินคา้ “DAIWA” โดยในช่วงแรกบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กและจา้งโรงชบุภายนอกชบุสงักะสี

เคลือบท่อเหล็กเพ่ือป้องกนัสนิม ต่อมาบริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเป็นการสั่งซือ้เหล็กชบุสงักะสีประเภท Pre-zinc ชนิดมว้น ( Hot dip galvanizing 

coil ) ซึ่งเป็นเหล็กชนิดที่มีการชุบสังกะสีแลว้เสร็จมาใชเ้ป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อรอ้ยสายไฟแทนการจา้งโรงชุบภายนอก ซึ่งวิธีดังกล่าว

นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการป้องกนัสนิมที่ดีแลว้ ยงัเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  

 ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการใชเ้หล็กชบุสงักะสีดว้ยกระบวนการต่อเนื่องเพื่อใชท้ดแทนเหล็กที่ไม่ไดผ้่านการชุบ 

บริษัทฯ จึงไดก้่อตัง้ บริษัท ซิกา้ สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากัด เพ่ือจ าหน่ายแผ่นเหล็กชบุสงักะสีส าหรบัใชใ้นอตุสาหกรรมชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ 

และไดข้ยายกลุ่มสินคา้ไปสู่การจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท  Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ “ZIGA”  เพ่ือใชใ้นงานโครงสรา้งทั่วไปที่ไม่ไดมี้

การรบัน า้หนกัมาก เช่น เต็นท ์นั่งรา้น เฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ ซึ่งสินคา้ของบริษัทฯ สามารถทดแทนเหล็กโครงสรา้งทั่วไปที่มกัเป็นวตัถดุิบเหล็กที่

จะตอ้งน าไปชบุสงักะสีและทาสีก่อนน าไปใชง้าน ซึ่งแตกต่างจากสินคา้ของบริษัทฯ ที่น  าเหล็กที่ชบุสงักะสีแลว้เสรจ็ชนิดมว้น มาตดัแบ่งและขึน้

รูปเป็นท่อเหล็ก ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าแรงในการชุบสงักะสีและทาสี นอกจากนีส้งักะสีที่ชบุมาตัง้แต่ตน้ยงัมีความหนาที่สม ่าเสมอท าใหมี้

ความสวยงามกว่าเหล็กที่ชุบสงักะสีหรือทาสีภายหลงั ดว้ยขอ้แตกต่างของสินคา้บริษัทฯ กับสินคา้ที่ใชก้ันโดยทั่วไป ประกอบกับการรกัษา

คุณภาพสินคา้อย่างต่อเนื่อง ท าใหใ้นปี 2555 บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ราสัญลกัษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ  

 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาสินคา้อย่างต่อเนื่องโดยไดมี้การประยุกตใ์ชโ้ครงสรา้งเหล็กของบริษัทฯ มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินคา้ดว้ย
นวตักรรม ดว้ยการผลิตรา้นคา้ส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์ภายใตต้ราสินคา้ “ I-RETAIL” ซึ่งเป็นรา้นคา้ที่ก่อสรา้งที่โรงงานแลว้น าไปประกอบใน
พืน้ที่ที่ตอ้งการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและลดปัญหาขาดแรงงานฝีมือในการก่อสรา้ง และ ในปี 2560 บริษัทฯ  
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) หรือ “ZIGA” 

 บริษัทฯ มีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ หลากหลายรูปแบบเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้ับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยงัพฒันารูปแบบ
การขายบริการ รา้นคา้ส าเร็จรูป หรือ Ziga’ s store ซึ่งเป็นนวตักรรมระบบแฟรนไชสเ์พื่อน าเสนอสินคา้เพ่ิมมูลค่าใหก้ับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 
ก าลงัอยู่ในช่วงปรบัรูปแบบหรือ RE-MODEL รูปแบบรา้นคา้เหล็กระบบแฟรนไชสใ์หเ้ขา้กับยุคแห่ง New normal ซึ่งมีอตัราการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินชีวิตไปอย่างมีบริบทที่ส  าคญัในโลกออนไลน ์และนอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญดา้นไฟฟ้า เนื่องจากเป็นผูผ้ลิตท่อรอ้ย

 1. โครงสรา้งและการดำเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

1 
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สายไฟและอุปกรณ์ และอยู่ในวงการผูร้บัเหมาไฟฟ้ามากกว่า 25 ปี บริษัทฯ มีความมั่นใจในการเริ่มเขา้สู่ธุรกิจดา้นเทคโนโลยีและสามารถ
สรา้งมูลค่าเพิ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเขา้ไปลงทุนในธุรกิจ Bitcoin mining โดยน าทรพัยากรบริษัทฯ ที่มีอยู่  เครือข่ายธุรกิจ สินค้าของ 
บริษัทฯ มาใชก้ับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน ์ขยายขีดความสามารถในการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได ้ดังนั้น การเขา้ลงทุนในครัง้นีเ้ป็น
โอกาสในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับบริษัทฯ โดยการใชท้รพัยากรและความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด และบริษัทฯ 
เชื่อมันว่าเทคโนโลยีในสินทรพัย์ดิจิทัลจะมีบทบาทส าคัญในโลกการเงินการลงทุนในอนาคต โดยคริปโตเคอรเ์รนซี ที่รูจ้ักกันแพร่หลาย  
 คือ บิทคอยน ์ซึ่งสามารถใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการไดห้ากผูใ้ชย้อมรบัระหว่างกนัเป็นตน้ และธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลันี ้
บริษัทฯ สามารถน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต อาทิ  Fintech และ Digital Technology อ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าธุรกิจ 
 

1.1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart-WorkSmart    

การทำงานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถ

ปรับปรุงการทำงานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการทำงานที่ดีกว่า

เสมอ และรู้ จักการประยุกต์  เครื่ องมื อ เช่น  IT เพื่ อพัฒ นาขีด

ความสามารถ และเช่ือมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 

Energetic-Active to run fast  

โลกเปลีย่นเร็วแค่ไหน เราต้องว่ิงให้เร็วเพื่อทันโลก 

ดังน้ัน เราต้องเตรยีมพร้อมเสมอด้วยพลังทีพ่ร้อมจะเปลีย่นแปลง 

เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีมเดียวกัน 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การ

แบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ

องค์กร สังคม และโลกที่เรากำลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการ

แบ่งปัน 

Sharing-We can grow together 

 

ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ 

และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์

เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอด้วย

ทัศนคติที่ดี 

Spirit-Never give up 

“เพิม่มลูคา่ธรุกจิดว้ยนวตักรรม”  VALUE CREATION THROUGH INNOVATION 

 

พันธกิจ 

• ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

• ขับเคล่ือนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร 

• วิจัยพัฒนาสินค้า นวัตกรรม กระบวนการและบริการเพื่อรองรับบริบทใหม่ของโลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

 

• ป ี2541  • ก่อตัง้ บริษัท จิตรเจริญ โปรเกรส จ ากดั (“บริษัท”) ดว้ยทนุจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท จ านวน
หุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตท่อโค้งและ
อปุกรณ ์(elbow conduit and accessory) และเริ่มผลิตท่อรอ้ยสายไฟ 

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

• ป ี2548  • บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไดวา่ อินดสัตรี จ ากดั (“บรษิัท”หรือ”DAIWA”) 

• ป ี2549  • ไดร้บัมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกบั ความปลอดภยั
ของสินคา้ ซึ่งเป็นมาตราฐานจากประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ป ี2552 • ยา้ยโรงงานผลิตไปยงัเลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์
จงัหวดัสมทุรปราการ 

• ป ี2553 • บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

  • ก่อตั้ง บริษัท ซิก้า สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (“ZSC”) เพื่อจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้ง ประเภท 
Pre-zinc โดยเร่ิมตน้จากการจ าหน่ายเหล็กแผ่นชบุกลัวาไนซ ์(Hot-dipped Galvanized) และ
ต่อมาเริ่มผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้ง 

• ป ี2554 • สรา้งโรงงานใหม่และเพ่ิมเครื่องจกัร 

• ป ี2555 • บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 
• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Trust Mark หรือ ตราสญัลกัษณแ์ห่งความเช่ือมั่นในคณุภาพ

สินคา้และบริการไทย 

• ป ี2557 • บริษัท ZSC หยดุการประกอบธุรกิจ และบริษัท DAIWA เป็นผูจ้  าหน่ายเหล็กโครงสรา้งแทน
บริษัท ZSC 

• ป ี2558 • บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120.00 ลา้นบาท 
• เร่ิมการประกอบธุรกิจใหม่ คือ รา้นคา้ส าเร็จรูปแบบโมดูลารภ์ายใตต้ราสินคา้  I-Retail โดย

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  
ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย( Industrial Technology 
Assistance Program : ITAP) 

  • บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 180.00 ลา้นบาท  

  • ส่งมอบรา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์แห่งแรกที่สถานบีริการน า้มนับางจาก 

• ป ี2559 • ไดร้บัมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

  • บริษัทฯ ด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก  “บริษัท ไดว่า อินดัสตรี 
จ ากัด” เป็น “ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน)”  เพ่ือน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 
บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ลา้นบาท เป็น 212.00 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจ านวน 424.00 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

     ทัง้นี ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 64 ลา้นหุน้ บริษัทจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชน 
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  • เม่ือวนัที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2559 ไดมี้มติอนุมตัิลดทุนจด
ทะเบียนจาก 212.00 ลา้นบาท เป็น 180.00 ลา้นบาท และ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
180.00 ลา้นบาท เป็น 260.00 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนเพื่อจัดสรรใหผู้ถ้ือหุน้เดิม 80.00 
ลา้นหุน้ และ จ านวน 80.00 ลา้นหุน้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ส าหรบัใชใ้นการลงทนุเพ่ือเพ่ิม
ก าลงัการผลิต 

  • ไดร้บัรางวลัดา้นการลดตน้ทุนโลจิสติกสด์ีเด่น กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่และ
สมาคมไทยโลจิสติกสแ์ละการผลิต 

• ป ี2560 

 

 

  

 

• บริษัทฯ ไดร้บัอนมุตัิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเริ่มซือ้ขายหลกัทรพัยว์นัแรก  
ในวนัที่ 17 สิงหาคม 2560 

• ไดร้บัรางวลั Thailand Trust Mark  
• ไดร้บัรางวลั องคก์รนวตักรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 
(TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017)  

• ป ี2561 

 

 

  

 

• สรา้งโรงงานใหม่และเพ่ิมเครื่องจกัร 
• ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 1228-2549 
• ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 107-2533 
• ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 276-2532 
• ไดร้บัมาตรฐาน มอก TIS 277-2532 
• บริษัทฯ มีการขยายสาขา Ziga Outlet เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

มากยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 เปิดสาขาไป 4 สาขา ไดแ้ก่ กระทิงลาย พนมสารคาม สตัหีบ อรญั
ประเทศ 

• ป ี2562 • เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของ ZIGA สีทาเหล็กกลัวาไนซ ์และ ลวดเช่ือมไฟฟ้าเหล็กกลัวาไนซ ์

• ป ี2563 • เร่ิมเปิดใชโ้รงงานใหม่ เฟส 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 แบบ 56-1 One Report  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

 - ไม่มี - 

 

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ

สำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)  

-  ไม่มี – 

• จดัตัง้บริษัทย่อย ในชื่อ บริษัท ซิกา้ เอฟซี จ ากดั  ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
• บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 248,596,700 บาท เป็น 369,900,000 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ  
• ไดร้บัรางวลั Best investor relation award (SET Award 2021) 
• บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (ZIGA) ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่นดา้น

สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เขา้อยู่ในท าเนียบกลุ่มบริษัท
วิถียั่งยืนที่น่าลงทนุ หรือ ESG Emerging List ปี 2564  

• ท่อเหล็กซิกา้ไดร้บัการรบัรองเป็นผลิตภณัฑท์ี่ผลิตในประเทศไทย (MiT) รบัรองโดยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• บริษัทย่อย "ซิกา้ เอฟซี" เขา้ลงทนุในธุรกิจ Bitcotn mining 

2564 
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1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 

  

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

 ประเภทธุรกิจ    ผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ 

 เลขทะเบียนบริษัท    0107559000265 

 โทรศัพท ์    (662) 816 – 9315 – 6 

 โทรสำร    (662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444 

 ทุนจดทะเบียน     369,900,000 บาท  
 ทุนช ำระแล้ว    306,472,932.50 บาท 
 หุ้นสำมัญ      612,945,865 หุน้  
 มูลค่ำทีต่รำไว้ หุ้นละ      0.50 บาท 

 

  

 

 ทีต่ั้งส ำนักงำน    196 ชัน้ 5 ถนนสขุสวสัดิ์ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

 ประเภทธุรกิจ    การขายธุรกิจแฟรนไชส ์และการท าธุรกิจเกี่ยวกบัสินทรพัยด์ิจิทลั 
 เลขทะเบียนบริษัท    0105564063162 

 โทรศัพท ์
 เว็บไซตบ์ริษัท 

   (662) 125-3339 
   http://www.zigafc.com 

 ทุนจดทะเบียน    1,000,000 บาท  
 หุ้นสำมัญ    10,000 หุน้ 
 มูลค่ำทีต่รำไว้ หุ้นละ    100 บาท 
 
 

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

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

 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2562 % ปี 2563 % ปี 2564 % 

เหล็กโครงสรา้ง ZIGA 650.97 85.64 856.03 87.98 966.19 84.66 
ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ DAIWA 109.20 14.36 116.90 12.02 175.09 15.34 
รวม 760.17 100.00 972.93 100.00 1,141.28 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

สำนกังานใหญ ่ บริษทั ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จำกดั (มหาชน) (“ZIGA”) 

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

 

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

 

บริษทัยอ่ย  บริษทั ซกิา้ เอฟซ ีจำกดั (“ZIGA FC”)  

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

 

 สำนักงานใหญ่  บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ZIGA”) 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวตักรรม 

ผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc 
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสนิคา้ซิกา้ (ZIGA) 

เท่ากบั 650.97 ลา้นบาท, 856.03 ลา้นบาท และ 966.19 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 85.64, 87.98  และ 84.66 ของ
รายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั 

ปัจจุบนัเหล็กโครงสรา้งที่บริษัทฯ จ าหน่ายเป็นท่อเหล็กโครงสรา้ง หรือ ท่อเหล็กอเนกประสงค์ (General Purpose Pipe) ส าหรบั
งานโครงสรา้งที่รบัน า้หนักไม่มาก ซึ่งในตลาดเรียกท่อประเภทนีว้่า “ท่อประปา” เนื่องจากสมยัก่อนมีการใชท้่อเหล็กด าซึ่งท าจากเหล็กแผ่นรีด
รอ้น น ามาชุบสงักะสีเพื่อใชเ้ป็นท่อประปาเพราะสามารถป้องกันการเป็นสนิมไดด้ี แต่ปัจจุบนัท่อประปามกัท าจากพลาสติก ท่อเหล็กด าชุ บ
สงักะสีจึงถูกน าไปใชใ้นงานอ่ืน เช่น เฟอรน์ิเจอร ์ราวบนัได เต็นท ์เรือนเพาะช า คอกปศุสตัว ์เป็นตน้ อย่างไรก็ดีท่อเหล็กด าชบุสงักะสีนีมิ้ไดถู้ก
ออกแบบมาเพื่อใชก้ับงานเหล่านีโ้ดยตรง จึงมีขอ้จ ากัดหลายประการ เช่น เหล็กมีความหนาเกินความจ าเป็นของงานที่ใชจ้นยากต่อการดดังอ 
ผิวของเหล็กไม่ไดถ้กูผลิตใหมี้ความเรียบสวย การเคลือบสงักะสีหนาเกินความจ าเป็น เป็นตน้ บริษัทฯ จึงน าเสนอท่อเหล็กชุบสงักะสีส าหรบัใช้
งานโครงสรา้งทั่วไปโดยเฉพาะ โดยออกแบบท่อแต่ละขนาดมีความหนาหลายความหนา เพื่อใหล้กูคา้สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะกับงานมากขึน้ 
ผิวมีความเรียบเงา สวยงาม สามารถน าไปใชท้ าเฟอรน์ิเจอรห์รือผลิตภัณฑท์ี่มีการเห็นพืน้ผิว ดังนั้นสินคา้ของบริษัทจึงนับไดว้่าเป็นสินค้ า
ทดแทนท่อเหล็กด าชุบสงักะสีในการใชง้านประเภทโครงสรา้งทั่วไปที่มีความหนาไม่มาก เหล็กโครงสรา้งของบริษัทฯ มิไดใ้ชก้บังานโครงสรา้ง
อาคารขนาดใหญ่ที่ตอ้งรบัน า้หนักมาก บริษัทฯ นับเป็นผูผ้ลิตรายแรกๆที่ท  าการตลาดเหล็กโครงสรา้งประเภทนี ้ดงันัน้ชื่อ ซิก้า ของบริษัทฯ  
จึงเป็นที่รูจ้กัโดยทั่วไป 

นอกจากความแตกต่างของสินคา้แล้ว บริษัทฯ ยังมีการควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวด บริษัทฯ มีการวางระบบในการควบคุม
คณุภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทฯ ใชร้ะบบการควบคุมการผลิตเหล็กโครงสรา้งเช่นเดียวกันกับการควบคมุการผลิตท่อรอ้ยสายไฟซึ่งไดร้บั
ทัง้มาตรฐานมอก. และ UL 

บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งในปี 2554 โดยเริ่มจากเหล็กโครงสรา้งแบบท่อกลม โดยสามารถผลิตไดข้นาดตัง้แต่
ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ½ นิว้จนถึงเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 นิว้ ต่อมาบริษัทฯ มีการผลิตเหล็กโครงสรา้งแบบท่อเหลี่ยมและรูปตวัซี โดยเหล็กแบบ
ท่อเหลี่ยมนิยมใชก้บังานโครงหลงัคาเหล็กหรือคานเหล็ก ส่วนเหล็กรูปตัวซีนิยมใชใ้นการท าแปหลงัคา อย่างไรก็ดีเหล็กทัง้ 2 ประเภทสามารถ
ประยกุตใ์ชง้านโครงสรา้งต่างๆไดอ้ย่างหลากหลาย ปัจจบุนัเหล็กโครงสรา้งทัง้ 2 แบบยงัมิไดผ้ลิตเพื่อจ าหน่าย 

เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc แบบท่อของบริษัทฯ สามารถน าไปใชง้านไดห้ลากหลาย โดยบริษัทฯ มีการผลิตหลายความหนา
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ซึ่งสามารถแบ่งลกัษณะการใชง้านตามแถบสีได ้ดงันี ้
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เหลก็ Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” สำหรับงานโครงสร้างที่ไม่รับน้ำหนัก

หรือรับน้ำหนักไม่มาก มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 

ความหนา : บาง  

เหมาะสำหรับงานที่มิต้องรับน้ำหนัก เช่น ราวบันได รั้ว เป็นต้น 

ความหนา : ปานกลาง 

เหมาะกับงานที่มีการรับน้ำหนักพอสมควร เช่น เต็นท์ น่ังร้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น 

ความหนา : หนา 

เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ หรือต้องทนทานต่อแรงดัน เช่น คอกเล้ียงสัตว์ 

โรงเพาะชำ โครงสร้างทั่วไป เป็นต้น 
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ผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กร้อยสำยไฟประเภท Pre-zinc 
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรบัรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc เท่ากับ 109.20  

ลา้นบาท ,116.90 ลา้นบาท และ 175.09 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 14.36, 12.02 และ 15.34 ของรายไดจ้ากการขาย
รวมตามล าดบั 
 บริษัทฯ จ าหน่ายท่อเหล็กรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กรอ้ยสายไฟคือท่อที่มีไว้
ส  าหรบัปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น การถูกกระแทกหรือการถกูสารเคมี เป็นตน้ นอกจากนีย้งัช่วยป้องกนัอนัตราย
จาก ไฟไหมเ้นื่องดว้ยหากเกิดการลดัวงจรของสายไฟ ประกายไฟหรือความรอ้นจะถกูจ ากัดอยู่ภายในท่อ อีกทัง้การเดินสายไฟในท่อยงัท าให้
การซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟเม่ือช ารุดสามารถท าไดอ้ย่างสะดวก ผลิตภณัฑท์่อเหล็กรอ้ยสายไฟของบริษัทฯ มี 5 ประเภทหลกัคือ 
 
 
 
 

ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟมักใชต้ามอาคารต่างๆเนื่องจากการเดินสายไฟในอาคารตอ้งการความปลอดภัยสูง บริษัท ฯ จึงมีการรกัษา
คณุภาพในการผลิตเป็นอย่างดี ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟของบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก.770 - 2553 และมาตรฐาน UL ซึ่งมาตรฐาน 
UL เป็นมาตรฐานที่ไดร้บัความยอมรบัในระดบัสากลในการตรวจสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

ท่อตรงชนิดบาง  

เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร 

ท่อตรงชนิดหนาปานกลาง 

เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร 

ท่อตรงชนิดหนา 

สามารถฝังดินหรือพื้นคอนกรีตได้ 

ท่อโค้ง 

สำหรับการเดินท่อเข้ามุม 

ข้อต่อ  

สำหรับต่อท่อเข้าด้วยกันในกรณีที่เดินท่อ

เป็นระยะทางยาวกว่าความยาวท่อ  

ท่อเหล็กร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้าไดว่า “DAIWA” โดยท่อเหล็กร้อยสายไฟคือ

ท่อที่มี ไว้สำหรับปกป้องสายไฟภายในท่อจากความเสียหายภายนอก เช่น  

การถูกกระแทกหรือการถูกสารเคมี เป็นต้น  ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร 
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ร้ำนค้ำส ำเร็จรูปแบบโมดูลำร ์
 
 เป็นนวตักรรมของบริษัทฯ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการท าธุรกิจของลูกคา้ บริษัทฯ พบว่าการก่อสรา้งรา้นคา้

ประสบปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการก่อสรา้งที่ไม่สามารถควบคมุใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลาเนื่องดว้ยปัจจยัดา้นแรงงานและสภาพแวดลอ้ม เช่น 

ขาดแรงงานมีฝีมือ ฝนตกท าใหไ้ม่สามารถท าการก่อสรา้งได ้เป็นตน้ รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดูลารเ์ป็นการสรา้งรา้นคา้ในโรงงานโดยการแบ่ง

การสรา้งโครงสรา้งเป็นส่วนๆแลว้น าไปประกอบเป็นรา้นคา้ที่หนา้งาน รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูารน์ีส้ามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการ

สรา้งไดเ้นื่องดว้ยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัสามารถควบคุมคณุภาพในการผลิตได ้นอกจากนี ้

ยงัสามารถลดเวลาในการก่อสรา้งไดอี้กดว้ย โครงการนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) และได้รบัความ

ร่วมมือจากคณาจารย์และทีมวิจัยผูมี้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

On Demand Customization 

(Design Flexibility)  

Produce at Factory 

(Quality Control & Budget 

Control) 

Logistics by Truck 

(Convenience) 

Dry and Time Saving for Installation 

and Construction (Fast & Clean) 

Modular System Complete Set of Retail Solution Manufactured from Factory 

 

10 



 

 แบบ 56-1 One Report  2021 

บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ซกิา้ เอฟซ ีจำกดั  (“ZIGA FC”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ Bitcoin Mining  เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นหน่ึง

ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ในส่วนของ digital asset 

หน่ึงใน Payment content ที่มีโอกาสเติบโตสูงในโลกอนาคต 

ถึงแม้ว่าราคาของบิทคอยน์จะมีความผันผวนของราคาสูง แต่ยัง

มีอัตราการเติบโตของราคาในช่วงปีที่ผ่ านมาแบบทวีคูณ 

(Exponential Growth) ทั้งน้ีเพราะความนิยมที่เกิดจากการ

ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อทำให้ตลาดเริ่มมองว่าบิทคอยน์

เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมกว่าเงินตรา (Fiat Currency) 

การขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) คือ การประมวลผลและยืนยัน รายการบนเครือข่ายบล็อกเชน

ของบิทคอยน์และเพิ่มข้อมูลเข้าไปในบล็อกเชน โดยจะได้รับบิทคอยน์เหรียญใหม่เป็นรางวลัตอบแทน 

ผูท่ี้สามารถเพิ่มข้อมูลได้คือผู้ที่สามารถถอดรหัสที่มีความซับซ้อนได้ถูกต้องก่อน โดยระบบดังกล่าว

เรียกว่าการพิสูจน์ด้วยการลงแรง (Proof-of-Work) 

การทำธรุกิจเกี่ยวกับ Digital Asset 

การลงทุนในคร้ังน้ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับโลกและเมื่อบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ ก็สามารถที่จะต่อยอด

ทางธุรกิจได้ง่ายยิ่งข้ึน หรืออาจมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคตเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้อีกด้วย  
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ZIGA’s Store Franchise 

แฟรนไชส์เหล็กของบริษัทฯ อีกทางเลือกหน่ึงแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจเหล็ก ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบ  

New Normal  โดย ZIGA’s Store Franchise เป็นทางลัดที่ไม่ต้องเริ่มธุรกิจจากศูนย์ ทางบริษัทฯ จะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาทุกข้ันตอน 

รวมทั้งระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบบัญชีสำเร็จรูป และระบบการอบรมพนักงาน 
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2. การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ำรตลำด 
 เนื่องด้วยเหล็กมีส่วนส าคัญในการสรา้งเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวัน อุตสาหกรรมเหล็กจึงเป็น
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีผูป้ระกอบการอยู่ในตลาดนีม้ากมาย เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี ้บริษัทฯ มีการ
ใชป้ระสบการณ์ที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและน าเสนอสินคา้และบริการที่เป็นนวัตกรรม ภายใต้  
กลยทุธเ์หล่านี ้
 
กำรสร้ำงตรำสินค้ำ 

เพ่ือสรา้งความแตกต่างระหว่างสินคา้ของบริษัทฯ กบัสินคา้ของคู่แข่ง บริษัทฯ จึงมีการสรา้งตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภคจดจ า โดยบริษัทฯ
มิไดมุ้่งเนน้การโฆษณาสินคา้แต่มุ่งเนน้ที่การสรา้งสินคา้ที่มีความแตกต่างและรกัษาคุณภาพของสินคา้ใหมี้ความสม ่าเสมอ โดยมีการวาง
ภาพลกัษณข์องสินคา้ไวอ้ย่างชัดเจนว่าเป็นสินคา้ทดแทนส าหรบัการใชง้านโครงสรา้งทั่วไปดว้ยสโลแกน “ท่อเหล็กซิกา้ ทางเลือกใหม่ของช่าง
มืออาชีพ”  ส่วนท่อรอ้ยสายไฟย่ีหอ้ไดว่า บริษัทฯ มุ่งเนน้ดา้นความปลอดภยัดว้ยสโลแกน ”สายไฟปลอดภยัเลือกใชไ้ดว่า”  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการสรา้งเว็บไซต ์คือ http://www.ziga.co.th เพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสัมพันธส์ินคา้ของบริษัทฯ 
 อีกดว้ย 
 
กำรรักษำคุณภำพของสินค้ำและบริกำร 

บริษัทฯ มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัคณุภาพของสินคา้และบริการ บริษัทฯ จึงมีการควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการตัง้แต่การเลือก
วตัถุดิบจากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเม่ือผลิตเสรจ็ โดยสินคา้ของบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ดงันี ้

 
มำตรฐำนกำรทดสอบ ประเภทสินค้ำ หน่วยงำนทีรั่บรอง/ทดสอบ 

มอก.770 – 2533 ท่อเหล็กกลา้เคลือบสงักะสสี  าหรบัใชร้อ้ยสายไฟฟ้า  
(ท่อ DAIWA) 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

มอก. 277 - 2533 ท่อเหล็กกลา้อาบสงักะส ี ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

มอก. 107 - 2533 ท่อเหล็กกลา้คารบ์อนส าหรบังานโครงสรา้งทั่วไป ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 50-2561 เหล็กกลา้ทรงแบนรีดเย็นเคลือบสงักะสี โดยวิธีการจุ่มรอ้น โดย
วิธีการจุ่มรอ้น แผ่นมว้น แผ่นแถบ แผน่ตดั และแผ่นลกูฟกู 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
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มาตรฐาน Underwriters Laboratories(UL) เป็นมาตรฐานขององค์กรอิสระที่จัดท ามาตรฐานและรบัรองความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ ์มาตรฐานนีไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลจึงท าใหผ้ลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัรองไดร้บัการเช่ือถือทัง้ในและต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี
ผูผ้ลิตท่อเหล็กรอ้ยสายไฟเพียงไม่กี่รายที่ไดร้บัมาตรฐานนี ้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก TUV NORD ซึ่งรับรอง
ระบบงาน “เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณอาบสงักะสี, ท่อเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีส าหรบัใชร้อ้ยสายไฟและเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดย
กรรมวิธีจุ่มรอ้น (ทัง้แบบแผ่นและมว้น) (ไม่รวมการออกแบบ)” เพ่ือใหมี้ระบบการท างานที่มีคุณภาพ อนัจะท าใหส้ามารถรกัษาคุณภาพของ
สินคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง การใหค้วามส าคัญกับการควบคุมคุณภาพเช่นนี ้ท าใหลู้กคา้สามารถมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัสินคา้ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 
กำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาดั่งเห็นไดจ้ากวิสัยทศันข์องบริษัทฯ ที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจดว้ยนวตักรรม” ภายใต้
แนวคิดที่ว่าสินคา้และบริการรวมถึงกระบวนการท างานจะตอ้งบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ดว้ยเช่ือว่านวัตกรรม
สามารถส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีส่วนงาน business development เพ่ือศึกษาตลาดหาช่องทางท าธุรกิจใหม่หรือ
ช่องทางการขายใหม่ๆ แลว้จึงน าผลการศกึษานัน้มาพฒันาสินคา้ภายในบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด  

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเห็นไดต้ั้งแต่การทดลองผลิตท่อโครงสรา้ง ดว้ยวัตถุดิบที่เป็นเหล็กชุบสังกะสีแบบPre-zinc เพื่อ
น าไปใชท้ดแทนท่อเหล็กด าชุบสังกะสี และลองปรบัเปลี่ยนความหนาใหเ้หมาะสมกับการใชง้านที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการ
พฒันาสินคา้ใหม่ดว้ยการต่อยอดสินคา้ของบริษัทฯ ใหมี้การใชง้านที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสรา้งรา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ เป็นตน้  
 
กำรมีระบบจัดกำรทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

ความตอ้งการของลูกคา้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ ตวัแทนจ าหน่ายและรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ ซึ่งเป็นลูกคา้ของบริษัทฯ มีการ
จ าหน่ายสินคา้ต่อทั่วประเทศ แต่ละพืน้ที่อาจมีความตอ้งการสินคา้ที่ไม่เหมือนกนัดงันัน้ความตอ้งการสินคา้จึงมีความหลากหลาย บริษัทฯ จึง
ตอ้งมีระบบการจัดการที่ดีในการวางแผนตัง้แต่การสั่งวตัถุดิบไปจนถึงการผลิตสินคา้ บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบการจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain management) ดว้ยระบบ ERP โดยบริษัทฯ จะรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการสินคา้ของลกูคา้แลว้น ามาเขา้ระบบ ERP ซึ่งระบบ
จะแสดงขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการวางแผนการผลิต เช่น ความต้องการของแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ ์วัตถุดิบที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ เป็นต้น เพื่อให้
ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการผลิตและสั่งวตัถดุิบเพ่ือท าการผลิต ท าใหต้อบสนองการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และ
ลดการเกิดวตัถดุิบหรือสินคา้ส าเรจ็รูปคงคา้งอีกดว้ย 
 
ควำมเช่ียวชำญในสินค้ำ 

บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตท่อแบบ Pre-zinc เป็นสินคา้หลกั การจัดซือ้วตัถุดิบ การผลิต การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้  
จึงเนน้ไปที่สินคา้กลุ่มนีเ้ท่านั้น ดว้ยประสบการณ์การผลิตสินคา้ประเภทนีม้านานกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญในสินคา้ประเภท
ดงักล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการใชร้ะบบ ERP เพื่อวิเคราะหข์อ้มูลในการผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้  โดยบริษัทฯ
สามารถผลิตท่อแบบ Pre-zinc ใหมี้ขนาดและความหนาที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูใ้ชง้านที่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งที่มีการผลิตสินคา้หลายประเภท การที่บริษัทฯ เนน้สินคา้กลุ่มเดียวจึงสามารถใหค้วามรู้
และค าแนะน าในการใชง้านแก่ลูกคา้และผูใ้ชง้านมากกว่าคู่แข่งที่มิไดมี้การมุ่งเนน้การใหค้วามรูห้รือค าแนะน าในการใชง้านในสินคา้กลุ่ม นี ้
มากนกั  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งที่น  าเขา้จากต่างประเทศ เนื่องจากการผลิตสินคา้เองและมีความรูใ้นตัวสินคา้ ท าให้
สามารถปรบัเปลี่ยนการผลิตไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถใหค้ าแนะน าในการใชง้านกับลูกคา้ไดอ้ย่างใกลช้ิด 
ในขณะที่การน าท่อจากต่างประเทศจะตอ้งมีการสั่งล่วงหนา้เป็นเวลานาน ท าใหก้ารปรบัเปลี่ยนสินคา้เพ่ือตอบสนองตลาดท าไดช้า้กว่า และ
การติดต่อใหค้ าแนะน าเพื่อใชง้านท าไดย้ากกว่าเช่นเดียวกนั 
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ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูล และกระบวนการท างานภายใน
องคก์ร เช่น การจัดจา้ง การผลิต การขาย การบัญชี การเงินและการบริหารทรพัยากรบุคคล ใหมี้การท างานร่วมกัน และไม่ท างานซ า้ซอ้น 
พรอ้มทัง้สามารถรบัรูส้ถานการณแ์ละปัญหาของงานต่างๆ ไดท้นัที ท าใหส้ามารถตดัสินใจด าเนินธุรกิจ หรือแกปั้ญหาภายในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้  
 
ลักษณะของลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
เหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc 

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ำของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.ลูกค้ำขำยส่ง (wholesaler) ลกูคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มิใช่ผูใ้ชง้านโดยตรง โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 81 ถึง 86 ของรายไดจ้าก

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

ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ โดยลกูคา้ของตวัแทนจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น ตวัแทนจ าหน่ายในพืน้ที่ และรา้นคา้ปลีก
ซึ่งเป็นรา้นขายเหล็กรูปพรรณ  ซึ่งลกูคา้เหล่านีม้กัซือ้ครัง้ละมากๆเพ่ือใหคุ้ม้กับค่าขนส่ง ดงันัน้ตวัแทนจ าหน่ายมกัมีคลงัสินคา้เพ่ือ
เก็บสินคา้รวมถึงมีรถส าหรบักระจายสินคา้ ตวัแทนจ าหน่ายมีรา้นคา้ที่เป็นคู่คา้ประจ าอยู่แลว้ ดงันัน้การขายสินคา้ใหก้ับตวัแทน
จ าหน่ายจึงเป็นการไดช้่องทางการกระจายสินคา้มาดว้ย  

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

3.รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (modern trade) รา้นค้าปลีกสมัยใหม่เป็นรา้นที่มักมีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายจ านวนมากทั่ว
ประเทศ และมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายประเภทและหลากหลายตราสินคา้ บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินคา้
ในรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่หลายรา้น รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่เหล่านีจ้ะสั่งซือ้สินคา้ส าหรบัสาขาที่มีความตอ้งการสินคา้ รา้นคา้ปลีก
สมยัใหม่ไดร้บัความนิยมเนื่องจากผูซ้ือ้สามารถซือ้สินคา้ที่ตอ้งการไดใ้นที่เดียว จึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อนัท าให้
สินคา้ของบริษัทฯ สามารถขยายตวัตามไปดว้ย 
2.ลูกค้ำขำยปลีก (retailer) ลูกคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มาซือ้สินคา้โดยตรงที่บริษัทฯ โดยมีสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 14 ถึง 18 ของ

รายไดจ้ากเหล็กโครงสรา้ง ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ที่มิใช่ลกูคา้ประจ า ลกูคา้กลุ่มนีม้กัเป็นผูใ้ชง้าน (end consumer) ซึ่งซือ้ไปใชเ้อง และรา้นคา้
ปลีกที่ซือ้เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ โดยลกูคา้กลุ่มนีม้กัสะดวกที่จะเขา้มารบัสินคา้โดยตรงกบับริษัทฯ 
 
 ผู้ใช้งำนเหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc ของบริษัทฯ ลูกค้ำหลักๆ มี 2 ประเภท คือ 
1.ผู้ประกอบกำร เป็นผูท้ี่ใชส้ินคา้ของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ เช่น รา้นคา้ใหเ้ช่าเต็นท์จะซือ้เหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ของ 
บริษัทฯ ไป ผลิตเต็นท ์เป็นตน้ 

2.ผู้รับเหมำ เป็นผูท้ี่ไดร้บัการว่าจา้งจากผูใ้ชง้านในการสรา้งสิ่งต่างๆ เช่น โรงเพาะช า คอกเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ ผูร้บัเหมาเหล่านีจ้ะซือ้สินค้าของ
บริษัทฯ ไปเพ่ือน าไปผลิตตามที่ไดร้บัการว่าจา้งมา 
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นอกจากนีผู้ใ้ชง้านตามบา้นยงัอาจซือ้สินคา้ของบริษัทฯ เพ่ือน าไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใชเ้อง เช่น เกา้อี ้ราวตากผา้ เป็นตน้ 
 
 

 
 

 

 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องกลุ่มลกูคา้บริษัท 

 

ท่อเหล็กร้อยสำยไฟประเภท Pre-zinc 
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ำของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.ลูกค้ำขำยส่ง (wholesaler) ลูกคา้กลุ่มนีม้กัเป็นผูร้บัเหมา (contractor) ซึ่งซือ้ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟส าหรบังานใชใ้นงานโครงการ
ทัง้โครงการ โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 97 - 99 ของรายไดจ้ากท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ลกูคา้กลุ่มนีมี้ 2 ประเภท คือ 

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

2.ลูกค้ำกลุ่มขำยปลีก (retailer) ลูกคา้กลุ่มนีโ้ดยมากจะเป็นรา้นคา้ทั่วไปที่ขายอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป โดยมากแลว้บริษัทฯ จะเนน้
รา้นคา้ที่มีศกัยภาพ เช่น มีทีมงานขายและมีคลงัสินคา้รองรบั เป็นตน้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีการจ าหน่ายใหร้า้นคา้ปลีกที่มีสาขา  
เพ่ือเป็นช่องทางในการกระจายสินคา้ ลูกคา้ของรา้นขายปลีกมกัเป็นผูร้บัเหมารายย่อยที่รบังานเดินสายไฟตามบา้นหรือเป็นช่างรบั
ซ่อมงานไฟฟ้า 
 

กำรจัดจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
เหล็กโครงสร้ำงประเภท Pre-zinc 

บริษัทฯ แบ่งช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัทฯ ออกเป็น 3 ช่องทำง  ดังนี ้
1.จ ำหน่ำยตรง บริษัทฯ มีฝ่ายขายเขา้ไปน าเสนอสินคา้ใหแ้ก่ตัวแทนจ าหน่ายและรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่เพื่อเป็นช่องทางในการ

จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านหรือรา้นคา้ปลีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะเลือกน าเสนอสินคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายหรือรา้นคา้ที่มีศกัยภาพเพ่ือที่จะ
เป็นคู่คา้ที่ส่งเสริมกนัต่อไป ในกรณีที่ลูกคา้ติดต่อซือ้สินคา้โดยตรงกบับริษัทฯ ฝ่ายขายก็จะท าหนา้ที่ในการน าเสนอและขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้
ดว้ย 

2.ตัวแทนจ ำหน่ำย (distributor) ส่วนมากมกัเป็นผูจ้  าหน่ายเหล็กรูปพรรณที่มีช่องทางจ าหน่ายสินคา้ทั่วประเทศ ช่องทางจ าหน่าย
ของตวัแทนจ าหน่าย มีทัง้ตวัแทนจ าหน่ายรายที่เล็กกว่า รา้นคา้ปลีกและผูใ้ชง้าน บริษัทฯ เลือกตวัแทนที่มีช่องทางการจ าหน่ายต่อไดอ้ย่าง
ทั่วถึง มีคลงัสินคา้ส าหรบัเป็นจดุกระจายสินคา้และมีทีมขายที่ช่วยจ าหน่ายสินคา้    

ZIGA 

Modern trade 

 

Distributor รา้นคา้ ผูใ้ชง้าน 
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3.ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เป็นรา้นคา้ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ก่อสรา้งครบทุกประเภทเพื่อใหลู้กคา้ที่มาซือ้สินคา้
สามารถซือ้ทุกอย่างไดใ้นที่เดียว รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่บางแห่งมีสินคา้อุปโภค บริโภคจ าหน่ายดว้ย ลูกคา้เป็น ไดท้ั้งผูร้บัเหมาที่มาซือ้สินคา้
เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้ที่ตอ้งการไดใ้นที่เดียว หรือเป็นผูใ้ชง้านทั่วไปที่ซือ้ไปใชง้านเอง  
 
ท่อเหล็กร้อยสำยไฟประเภท Pre-zinc 

บริษัทฯ แบ่งช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี ้
1.จ ำหน่ำยตรง บริษัทฯ มีฝ่ายขายที่ท  าหนา้ที่เสนอสินคา้ใหก้บัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มหลกัดงันี ้

ผูอ้อกแบบโครงการ ฝ่ายขายเขา้ไปน าเสนอสินคา้กบัผูอ้อกแบบงานโครงการ เช่น โครงการคอนโด โครงการอาคารต่างๆ 
เป็นตน้ เพื่อใหส้ินคา้ของบริษัทฯ เป็นที่รูจ้กัและไดข้ึน้ทะเบียนผูค้า้ (vendor list) เนื่องดว้ยผูร้บัเหมาของโครงการจะตอ้งซือ้สินคา้ที่
มีคณุสมบตัิและตราสินคา้ตามที่ระบอุยู่ในทะเบียนผูค้า้เท่านัน้    
 ผูร้บัเหมา ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ผูร้บัเหมาที่ไดร้บังานมักจะซือ้สินคา้โดยตรงกับผู้ผลิต บริษัท ฯ จึงมีการเขา้ไป
น าเสนอสินคา้ใหผู้ร้บัเหมาสามารถจดจ าสินคา้ของบริษัทฯ ได ้   
2.ร้ำนค้ำปลีก เป็นช่องทางจ าหน่ายที่ท  าใหส้ินคา้ของบริษัทฯ สามารถครอบคลุมพืน้ที่จ  าหน่ายสินคา้ไดม้ากขึน้ ฝ่ายขายบริษัทฯ 
จะเป็นผูเ้ลือกรา้นคา้ปลีกที่จะจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ รา้นคา้ปลีกมีทัง้ที่เป็นรา้นคา้ปลีกที่เนน้ลกูคา้ผูร้บัเหมาและรา้นคา้ปลีกที่
ลูกคา้หลักเป็นผูใ้ช้งานรายย่อย เช่น ผู้รบัเหมาหรือช่างไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งใช้สินค้าไม่มาก การขายผ่านรา้นค้าปลีกจึงเป็นการ
กระจายสินคา้ใหท้ั่วถึงและไดร้า้นคา้ปลีกเหล่านีช้่วยอธิบายการใชง้านสินคา้อีกดว้ย 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการแนะน าสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.ziga.co.th ของบริษัทฯ และจ าหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต ์

www.thaitrade.com  ซึ่งเป็นเว็บไซตค์า้ส่ง ซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ 
 
 สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

   หน่วย : บาท 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
การจ าหน่ายภายในประเทศ 760,165,583 972,931,858 1,141,282,569 
การจ าหน่ายต่างประเทศ - - - 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

โครงสรา้งอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้คือ อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ตน้ ขัน้กลางและขัน้ปลาย  โดยสินคา้ของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรม

เหล็กขัน้ปลาย 

 
อุตสำหกรรมเหล็กข้ันปลำย  

เป็นขัน้ตอนการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากอุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การรีดรอ้น การรีดเย็น การหล่อ 
หรือการตีขึน้รูป โดยผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากขัน้ตอนนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบใหแ้ก่อตุสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่างๆ   

อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอตุสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย รวมทัง้ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผลิตภณัฑเ์หล็กจากขัน้ตอน
นีส้ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 

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

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

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

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

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

แนวโน้มปี 2565- 2567 

• ความตอ้งการใชเ้หล็กมีแนวโนม้กลบัมาเติบโต 4.0-5.0% ต่อปี อยู่ที่ 4.0-4.4 ลา้นตนัต่อปี อานิสงสจ์ากการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

ที่คาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึน้ โดยเฉพาะงานก่อสรา้งระยะแรก เช่น งานวางฐานรากและเสาของทางยกระดับโครงการ

รถไฟฟ้า ขณะที่งานก่อสรา้งภาคอสงัหาริมทรพัยมี์แนวโนม้ขยายตวัเล็กนอ้ย เนื่องจากอปุทานคงคา้งสะสมยงัมีจ านวนมาก  

• ปริมาณการผลิตเหล็กมีแนวโน้มขยายตัว 3.0-4.0% ต่อปี หนุนโดยงานก่อสรา้งภาครฐัที่ได้รบัอานิสงคจ์ากโครงการ Made in 

Thailand และมาตรการกระตุน้อสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทนุที่จะหนุนใหเ้กิดการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตเหล็กไทยยงัคงเผชิญการแข่งขนัสงูจากผลิตภณัฑน์ าเขา้ที่มีราคาต ่ากว่าจากจีน  

• ราคาเหล็กเสน้และเหล็กรูปพรรณมีแนวโนม้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ตามราคาวัตถุดิบหลักที่ปรบัเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ เศษเหล็ก 

(Scrap) และเหล็กแท่งกลม (Billet) ขณะที่ปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกคาดว่าจะคลี่คลายลง จากการลดก าลงัการผลิต

เหล็กของจีน  

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : วิจยักรุงศรี 

ภำวะกำรแข่งขัน 
ปัจจยัภายนอกที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการคา้ส่งผลใหมี้ความไม่แน่นอนในการลงทนุในประเทศ อย่างไรก็ดีสภาวะ

ดงักล่าวก็เป็นการจ ากดัผูเ้ล่นรายใหม่ในประเทศเช่นเดียวกนั  และในสว่นของสดัส่วนของการบริโภคมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ตามโครงสรา้งพืน้ฐาน

ประเทศ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ท าการตลาด Niche Market มากขึน้เพ่ือรกัษาอตัราก าไร และส าหรบัลกูคา้กลุ่มโครงการขนาดใหญ่ หากบรษิัทฯ 

ไม่สามารถปรรบัราคาขายประเภทโครงการ หรือ Backlog ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุ บริษัทฯ ตอ้งปรบัลดสดัสว่นสินคา้ประเภทนีแ้ละท าสญัญา

จะซือ้จะขายสัน้ลง ซึ่งในทางกลบักนัหากตน้ทนุวตัถดุิบลดลง บรษิัทฯ สามารถวางแผนล่วงหนา้จ ากดัความเสี่ยงดงักล่าวและรกัษาอตัราก าไร

ไดด้ี และหากสินคา้กลุ่มใดมีสดัสว่นการบริโภคลดลงและไม่สามารถปรบัราคาขึน้ตามราคาเหลก็โลก บริษัทฯ จะทบทวนการบริหารสดัส่วน

สินคา้และระดบัสินคา้คงคลงัเพื่อลดภาระคงคลงัและปรบัสดัส่วนการผลติสนิคา้ที่มีมลูค่ามากขึน้ นอกจากนีบ้ริษทัฯ วางแผนน าเสนอสินคา้

ใหม่ที่ลดลงตน้ทนุใหโ้ครงการมากขึน้ ซึ่งส่งผลใหย้อดขายกลุ่มนีเ้ติบโต 

ภำวะอุตสำหกรรมกำรขุดบิทคอยน ์
ในการขดุบิทคอยนน์ัน้ ไดมี้การฝังค าสั่งไวใ้นเทคโนโลยีบล็อคเชน โดยก าหนดไวว้่า เม่ือพบบล็อกใหม่ครบจ านวน 210,000 บล็อก 

จะท าใหร้ะบบลดจ านวนรางวลับิทคอยนล์งครึง่หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ปรากฏการณฮ์าลฟ์วิ่ง (Bitcoin Halving) โดยจะเกิดขึน้ทกุ ๆ 4 ปี เพ่ือป้องกนั

การเกิดจ านวนบิทคอยนเ์ฟ้อ ท าใหร้าคาบิทคอยนมี์การเติบโตอย่างเป็นวฏัจกัร และยงัสมัพนัธก์บักฎ Demand และ Supply ดว้ย กล่าวคือ 

เม่ือมีเหรียญเกิดใหม่นอ้ยลง แต่จ านวนคนที่สนใจในบิทคอยนเ์พ่ิมขึน้ ส่งผลใหร้าคาพุ่งสงูขึน้ และเม่ือราคาสงูขึน้ นกัลงทนุบางรายที่สะสมบิท

คอยนไ์วก้็จะเทขายเพ่ือน าเงินออกมา จนส่งผลใหร้าคารว่งลง ซึ่งเม่ือราคาลดลง นกัลงทนุที่เคยออกจากตลาดไปกก็ลบัมาสนใจบิทคอยนใ์หม่

และเขา้สู่ตลาดอีกครัง้ต่อไป 
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

 
ก ำลังกำรผลิตและนโยบำยกำรผลิต 
 
บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จังหวดัสมุทรปราการ โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทฯ มีเครื่องจักรหลักซึ่งเดินเครื่องเพื่อผลิต
สินคา้ดงันี ้
 

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

 
โดยบริษัทมีก ำลังกำรผลิตดังนี ้
 

 2562 2563 2564 

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

ปริมาณการผลิต (ตนั) 31,238 46,357 43,754.26 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 48.06 42.14 39.78 

 
หมายเหต ุ

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

2) * เครื่องขึน้รูปเหล็กเป็นเหล็กรูปตวัซี 1 เครื่อง ปัจจบุนัยงัไม่เริ่มผลิตเพื่อจ าหน่าย 

 

 

 

กำรจัดหำวัตถุดิบทีใ่ช้ในกำรผลิต  

 บริษัทฯ น าเขา้เหล็กชบุสงักะสีประเภท pre-zinc ชนิดมว้น (Hot dip galvanizing coil) มาใชใ้นการผลติท่อเหล็กโครงสรา้งและท่อ

เหล็กรอ้ยสายไฟ ซึ่งเป็นวตัถดุิบที่มีประสิทธิภาพการป้องกนัสนิมที่ดี และยงัเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย  

 

สัดส่วนกำรซือ้วัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ  

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
การซือ้วตัถดุิบภายในประเทศ - - - 
การซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศ 100 100 100 

บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด โดยบริษัทฯ จะน าขอ้มลูการสั่งซือ้สินคา้ของลกูคา้ 
มาวิเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูการจ าหนา่ยสินคา้ในอดตีเพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนการผลิต 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 
ทรัพยสิ์นหลักทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องบริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

รำยกำร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

กำรใช้งำน 
มูลค่ำ 

ตำมบัญช ี
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน จ านวน  11 ไร ่3 งาน 51.9 ตารางวา 
ที่ตัง้ 999/9,10,11 หมู่ 9 ซอยพรพัฒนา  
ถนนประชาอทุิศ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอ
พระสมทุรเจดีย ์จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 

 
 
 
 

เป็นที่ตั้งโรงงาน 3 
หลงั และอาคาร 
ส า นั ก งาน  3 ชั้ น  
1 หลงั 

 
 
 
 
 
ติดภาระค า้ประกนัเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน  
มลูค่าวงเงินกูร้วม 330 ลา้นบาท 
 
ติดภาระค า้ประกนัสญัญาทรสัตร์ีซีท  
มลูค่าวงเงิน 815 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

- โฉนดเลขที่ 74356 เจา้ของ  18.15 

- โฉนดเลขที่ 20005  ผูเ้ช่า  - 
- โฉนดเลขที่ 20008 และ เลขที่ 20009 เจา้ของ  28.75 

- โฉนดเลขที่ 33449 และ เลขที่ 33450 เจา้ของ  25.66 
รวม   72.56 

2. ที่ดิน จ านวน  27 ไร ่3 งาน 62.76 ตารางวา 
ที่ตัง้ 8 หมู่ 10 ถนนประชาอทุิศ ต าบลในคลองบาง
ปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
- โฉนดเลขที่ 59509, 59513, 59805, 59806, 

62276, 62279, 62280 และ 62283 

เจา้ของ 

 
เป็นที่ตัง้โรงงาน

ใหม่  
 

 
 

201.90 

3. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ  288.17 

ติดภาระค า้ประกนัเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน  
มลูค่าวงเงินกูร้วม 330 ลา้นบาท 
 
ติดภาระค า้ประกนัสญัญาทรสัตร์ีซีท  
มลูค่าวงเงิน 815 ลา้นบาท 

4. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เจา้ของ ใชใ้นการผลิตสินคา้ 
82.31 

ติดสญัญาเช่าลีสซิ่ง โดยมีมลูค่าปัจจบุนัของ
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (ก่อนหกัค่าใชจ้า่ย
ทางการเงินในอนาคต)  ณ 31 ธ.ค. 64 เท่ากบั 
61.82 ลา้นบาท 

28.59 - 
5. เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์  านกังาน เจา้ของ  6.06 - 

6. ยานพาหนะ เจา้ของ  6.34 

ติดสญัญาเช่าซือ้กบัสถาบนัการเงิน โดยมีมลูค่า
ปัจจบุนัของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  
(ก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินในอนาคต)   
ณ 31 ธ.ค. 64 เท่ากบั 1.14 ลา้นบาท 

7. ทรพัยส์ินระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ 

ค่าตกแต่งอาคาร
เช่าเพ่ือเป็น
ส านกังานและ
เครื่องจกัร 

59.61 - 

รวม 745.54  
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการคา้ที่ส  าคญั ดงันี ้

 
รำยชื่อ 

ผู้จดทะเบียน 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ สินค้ำ วันหมดอำยุ 

 
บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

 
เหล็กโครงสรา้งจากเหล็กชบุสงักะสีแบบจุม่รอ้น 3 สิงหาคม 2574 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 

รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ 15 พฤษภาคม 2569 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

 

นโยบำยกำรลงทุนและกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทฯ ที่มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการที่มี

ลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือกิจการสนบัสนนุกิจการของบริษัทฯ อนัจะท าใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้หรือลงทนุในธุรกิจ

ที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ใหก้ับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหมี้ความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 

กรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ มีนโยบายในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย

บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีคุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส  าคัญและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้นี ้  

กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่ม ใหบ้ริหารจดัการ หรือด าเนินงาน ต่างๆ 

ตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมัติในเรื่องที่

ส  าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยรวม 1 บริษัท  มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ วันทีจ่ัดตั้ง 
ทุนช ำระแล้ว 

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

(%) 

บริษัท ซิกา้ เอฟซี จ ากดั ประกอบธุรกิจดา้นการขยายเฟรน
ไชสแ์ละธุรกิจคลิปโตเคอรเ์รนซี 

วนัที่ 9 เมษายน 
2564 

1.00 99.97 

 

งานที่ยังไม่ไดส้่งมอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีงานที่ยงัไม่ส่งมอบส าหรบัผลิตภณัฑท์่อรอ้ยสายไฟ DAIWA จ านวน 623.87 ลา้นบาท ซึ่งคาด

ว่าจะรบัรูร้ายไดภ้ายในปี 2567 
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั  

 
ในปี 2564 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซิก้า เอฟซี จ ากัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจการขาย

ธุรกิจแฟรนไชส ์และการท าธุรกิจเกี่ยวกบัสินทรพัยด์ิจิทลั 
 
 

1.3.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
   โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3.2 บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  
   ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  

 
1.3.3 ควำมสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการซือ้สินคา้และเช่าที่ดินและอาคารส านักงานกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ไดแ้ก่ บริษัท เค.แอล.เอส. 
อีเลคทริค จ ากดั และบริษัท ซูภากิจพรอ็พ จ ากดั โดยดรูายละเอียดไดท้ี่ส่วนที่ 2 ขอ้ 9 รายการระหว่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.97% 

บริษัท ซิก้ำ เอฟซี จ ำกัด (“ZIGA FC”) 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
ธุรกิจ :  การขายธุรกิจแฟรนไชส ์และการท าธุรกิจเกี่ยวกบั Digital Asset 

บริษัท ซิก้ำ อินโนเวช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“ZIGA”) 
ทนุจดทะเบียน : 369,900,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ :  306,472,932.50 บาท  
ธุรกิจ :  ผลิตและจ าหนา่ยท่อเหล็กโครงสรา้งและท่อรอ้ยสายไฟ pre-zinc  
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
 

  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

รายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2565 มีดงันี ้ 
 

 
 

หมายเหต ุบริษัทดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั มีรายชื่อผูถ้ือหุน้ตามตารางดงันี ้ 

 จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ  20,000 20 
2. นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ 20,000 20 
3. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ 20,000 20 
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ 20,000 20 
5. นางมณฑา ทสัฐาน 20,000 20 
    รวม 100,000 100 

 

 

 

 

 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ  

1. กลุ่มงำมจิตรเจริญ   
 นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 117,701,200 19.20 

 นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 5,200,867 0.85 
 นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 484,444 0.08 
 นางมณฑา ทสัฐาน 31,433 0.01 
 นายธีรนาท งามจิตรเจริญ  5,067 0.00 
2. บริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากดั 80,806,400 13.18 
3. นายสมพงษ์ ศิลป์สมบรูณ ์ 75,689,800 12.35 
4. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ ์ 39,991,110 6.52 
5. นางเล็ก ตรีมทุธาพงศ ์ 22,861,300 3.73 
6. นายสมศกัดิ์ เหลา่สจุริตกลุ 15,340,000 2.50 
7. นายชชูาติ เพ็ชรอ าไร 11,000,000 1.79 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั  10,656,452 1.74 
9. นายสนุิพนธ ์พชัรครุกานนท ์ 8,210,000 1.34 
10. นายณฐัพล ทรงสายชลชยั 6,000,000 0.98 

รวมทัง้หมด 393,978,073 64.28 
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กำรถือหุ้นสำมัญของคณะกรรมกำรบริษัทและคู่สมรส 

ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2565 มีดงันี ้
 

 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิก้ำ เอฟซี จ ำกัด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ือหุน้ของบริษัท ซิกา้ เอฟซี จ ากดั มีดงันี ้

 จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน)  9,997 99.97 
2. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 1 0.01 
3. นางมณฑา  ทสัฐาน 1 0.01 
4. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ 1 0.01 
รวม 10,000 100.00 

 

ส่วนได้เสียของกรรมกำรไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อมในสัญญำใดๆ ทีบ่ริษัทท ำขึน้ระหว่ำงปี 2564  

- ไม่มี - 

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 369,900,000 บาท เป็นจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ 612,945,865 ลา้นหุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทนุช าระแลว้รวม 306,472,932.50 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ปี 2563 ปี 2564 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
 

15/02/2565 

1. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 157,701,200 117,701,200 - 40,000,000  117,701,200 
2. นางสาวฐปนี  ตรีมทุธาพงศ ์(คู่สมรส) 39,991,110 39,991,110 ไม่เปลี่ยนแปลง  39,991,110 
5.  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ 10,484,444 484,444 - 10,000,000  484,444 
6.  นางมณฑา  ทสัฐาน 7,773,333 31,433 - 7,741,900  31,433 
7. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง - - -  - 
8. นายพลรชฏ เปียถนอม 21,600 50,300 + 46,700  295,100 
9. นางเอมอร โชติยะปตุตะ - - -   
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ซิก้ำ อินโนเวช่ัน จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 

เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ไดมี้มติออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สามัญครัง้ที่ 1 จ านวน 242,533,366 
หน่วย มีผูถ้ือหุน้เดิมไดใ้ชส้ิทธิ 242,522,227 หน่วย จึงท าใหมี้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัที่ขายไม่หมดคงเหลือจ านวน 11,139 หน่วย  
ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการยกเลิกทัง้จ านวน โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้
 

ประเภทของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  : ระบชุื่อผูถ้ือและเปลี่ยนมือได ้
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  : 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัครบก าหนดอายใุบส าคญั

แสดงสิทธิจะตรงกบัวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยในวนัที่ 30 มีนาคม 2566 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพในวนัถดัไปในวนัที่ 31 มีนาคม 2566) ทัง้นี ้ภายหลงัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่อก  : ไม่เกิน 242,522,227 หน่วย  
จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกเพื่อรองรับ  
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 : ไม่เกิน 242,606,600 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 48.80 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 497,193,400 หุน้ 

อัตรำกำรใช้สิทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได ้1 หุน้  
รำคำกำรใช้สิทธิ  : 1 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท)  
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0.00 บาทต่อหน่วย 
กำรใช้สิทธิ  : สามารถใชส้ิทธิครัง้แรกในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และสามารถใชส้ิทธิครัง้ตอ่ไปไดใ้นวนั

ท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคมและกนัยายนของปี 
  

โดยในปี 2564 มีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ มีการใช้สิทธิจ านวน 115,752,465 หน่วย ท าให้ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564  

บริษัทฯ มียอดคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ใชส้ิทธิ จ านวน 126,769,762 หน่วย  

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั ภาษีเงินได้
นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต  ่ากว่า
อตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจความ
จ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้ 
  

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยใหย้ดึถือและปฏบิตัิตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษัทฯ 
 

ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปีของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นดงันี ้ 

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 20,280,000 - 64,635,142 

เงินปันผลประจ าปี  - 80,048,137  - 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ 0.07 0.23 0.39 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 57.52% 68.01%  31.65%   
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ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc 

ภายใตต้ราสินคา้ "ZIGA" และท่อเหล็กรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใตต้ราสินคา้ "DAIWA" และ (2) ธุรกิจสินทรพัยด์ิจิตอลหรือธุรกิจการ

ขุดบิทคอยน ์โดยการประกอบธุรกิจทั้ง 2 สายธุรกิจนั้น ย่อมมีปัจจัยความเสี่ยงในการบริหารงานที่แตกต่างกัน ทั้งจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดว้ยเหตุนีบ้ริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งมีระบบจัดการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งไดมี้การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล เพื่อท าหนา้ที่

ประเมินความเสี่ยง ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ติดตามการด าเนินการ  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท โดยบริษัทฯ มีปัจจยัเสี่ยงที่สามารถจ าแนกประเภทต่าง ๆ ดงันี ้

 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำงและท่อเหล็กร้อยสำยไฟ 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ คือ เหล็กชุบสงักะสี ซึ่งราคาเหล็กมีความผันผวนตามราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ปรบัราคาขายสินคา้ตามตน้ทนุเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได ้ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการก าหนดราคาขายเพ่ือรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ และในกรณีที่ราคาวตัถดุิบมี
การปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างมาก บริษัทฯ สามารถเจรจาเพ่ือปรบัราคาขายไดใ้นระดบัหนึ่ง อีกทัง้บริษัทฯ มิไดมี้นโยบายกักตุนเหล็กเพื่อเก็ งก าไร  
โดยจะสั่งซือ้เหล็กตามความตอ้งการในการผลิตเท่านั้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลก
อย่างใกลช้ิด และวิเคราะหแ์นวโนม้ของราคาและประเมินความตอ้งการวตัถุดิบในแต่ละช่วงเพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วตัถดุิบอีกดว้ย  

 
2. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 

 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายและรา้นคา้ที่มีศกัยภาพ เพ่ือเป็นช่องทางในการกระจายสินคา้อย่างทั่วถึง ตวัแทน
จ าหน่ายและรา้นคา้เหล่านีม้กัมีรา้นคา้ในเครือหรือคู่คา้กระจายอยู่หลายพืน้ที่ ซึ่งท าใหส้ินคา้ของบริษัทฯ สามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านได ้ทัง้นี ้ในปี 
2562-2564 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินคา้ใหต้วัแทนจ าหน่ายสองราย คิดเป็นยอดขายมากกว่ารอ้ยละ 14-38 บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงตวัแทนจ าหน่ายรายดงักล่าว 

 อย่างไรก็ดี ลกูคา้รายดงักล่าวเป็นลกูคา้ประจ าที่มีการท าธุรกิจกบับริษัทฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 
บริษัทฯ จึงเชื่อว่าตราบเท่าที่บริษัทฯ มีการรกัษาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ลูกค้ารายนีจ้ะยังคงเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไ ป 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการขยายฐานลกูคา้ใหม่ๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพ่ิมพืน้ที่ในการกระจายสินคา้อีกดว้ย 

 

 

 

 

   2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

27 



 

  แบบ 56-1 One Report  2021 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงคู่ค้ำ 

บริษัทฯ มีการซือ้เหล็กชุบสงักะสีดว้ยยอดซือ้มากกว่ารอ้ยละ 35 ของมูลค่าซือ้เหล็กชุบสงักะสีจ านวน 2 ราย โดยเป็นคู่คา้ในปี 2562 
จ านวน 2 ราย โดย บริษัทฯ มีสดัส่วนการซือ้เหล็กชุบสงักะสีจาก 2 รายดงักล่าว รวมกันประมาณรอ้ยละ 81.16 ของมูลค่าซือ้เหล็กชุบสงักะสี 
ในปี 2563 จ านวน 1 ราย มีสดัส่วนการซือ้เหล็กชุบสงักะสีประมาณรอ้ยละ 49.64 ของมูลค่าซือ้เหล็กชุบสงักะสี และ ปี 2564 จ านวน 1 ราย 
มีสัดส่วนการซือ้ประมาณรอ้ยละ 46.05 ของมูลค่าซือ้เหล็กชุบสังกะสี บริษัททัง้ 2 บริษัทเป็นบริษัทในฮ่องกง โดยบริษัทฯ มีการซือ้เหล็กชุบ
สงักะสีจากคู่คา้ทัง้ 2 รายนีม้ากกว่าตวัแทนจ าหน่ายรายอื่นๆ ดว้ยเหตุผลเร่ืองราคา การจดัส่งและคณุภาพของสินคา้ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายไม่พึ่งพิงคู่คา้รายใดรายหนึ่ง โดยมีการจัดหาและเพ่ิมแหล่งวตัถุดิบในแต่ละประเภทให้
มากกว่า 1 แหล่ง บริษัทฯ ไดมี้การคัดเลือกคู่คา้ไวใ้นทะเบียนคู่คา้ของบริษัทฯ (Approved vendor list) จ านวนหลายราย โดยมีทั้งคู่คา้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ และบริษัทฯ มีการซือ้วตัถดุิบจากคู่คา้รายใหม่เพ่ิมขึน้ ดงันัน้แมว้่าบริษัทฯ จะไม่สามารถซือ้เหล็กชบุสงักะสีจากคู่
คา้ทัง้ 2 รายนี ้บริษัทฯ ก็ยงัมีคู่คา้รายอ่ืนๆ ส ารองส าหรบัการซือ้วตัถดุิบ 

 
4. ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้รับกำรต่อสัญญำเช่ำทีด่ินจำกบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษัทฯ ไดมี้การเช่าที่ดินจากบริษัท ซูภากิจพร็อพ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุน้โดยครอบครวังามจิตรเจริญ และครอบครวัตรีมุทธา
พงศ ์ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของเครื่องจักรการผลิต ซึ่งในปัจจุบนัใชใ้นการผลิตท่อรอ้ยสายไฟประเภท Pre-zinc เป็น
หลกั ดงันัน้ หากผูใ้หเ้ช่า ไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เช่าที่ดินดงักล่าว อาจส่งผลท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งด าเนินการหาพืน้ที่ตัง้เครื่องจักรเพื่อใชใ้นการผลิต
ใหม่ จนเป็นเหตุใหส้ายการผลิตดงักล่าวตอ้งหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ไดร้บัการต่อสญัญาเช่าที่ดินในอนาคตซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบกบัก าลงัการผลิต  

 อย่างไรก็ดี เครื่องจกัรในที่ดินดงักล่าวเป็นเครื่องจกัรเก่าที่ใชใ้นการผลิตไม่มาก โดยในปี 2562-2564 เครื่องจกัรนีมี้สดัส่วนก าลงัการ
ผลิตไม่เกินรอ้ยละ 2.72 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดมี้การท าสญัญาเช่าซึ่งมีอายุสญัญา 2 ปี และหากจะมีการขายที่ดิน 
ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั และหากบริษัทฯ จะซือ้ที่ดินดังกล่าว ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินดังกล่า วใหใ้หแ้ก่
บริษัทฯ ภายใตเ้ง่ือนไขที่ผูใ้หเ้ช่าก าหนด  

 
5. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำมำของคู่แข่ง 

ปัจจุบนัเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ไม่มีผูป้ระกอบการรายใดท าการจ าหน่ายเพ่ือเป็นสินคา้หลกั เนื่องดว้ยตลาดยงัมีขนาด
เล็กหากเทียบกับเหล็กโครงสรา้งส าหรบังานก่อสรา้ง ดงันัน้อาจไม่คุม้กับการลงทุน อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปไดว้่าในอนาคต ผูป้ระกอบกา ร
รายอื่นอาจมีการเปลี่ยนนโยบายและเริ่มจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกบับริษัทฯ ได ้ซึ่งจะกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดท้ าตลาดเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc มานานกว่า 12 ปีและเป็นผูบุ้กเบิกรายแรกๆ ดงันัน้แลว้บริษัทฯ 
จึงมีประสบการณ์ในสินคา้ประเภทนี ้อีกทัง้สินคา้ยังไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างดีจากลูกคา้ รวมถึงตราสินคา้เป็นที่รูจ้ักและจดจ าได ้ดั งนั้น
บริษัทฯ จึงเช่ือว่าความเสี่ยงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

 
6. ความเสี่ยงจากมาตรการการตอบโตท้างการคา้ของภาครฐั 

กรมการคา้ต่างประเทศไดใ้ชม้าตรการการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการ
โจมตีของสินคา้ต่างประเทศที่ขายในราคาต ่ากว่าตน้ทุนการผลิต หรือสินคา้ที่ขายในราคาต ่ากว่าสินคา้ชนิดเดียวกันในตลาดอ่ืน ๆ หากเหล็ก
ชบุสงักะสีอนัเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษัทฯ ถูกตดัสินว่าเป็นสินคา้ที่ถูกทุ่มตลาดจะท าใหต้น้ทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึน้เนื่องจากจะตอ้ง
เสียภาษีจากการน าเขา้วตัถดุิบเพ่ิมในอตัราเดียวกัน อนัอาจจะท าใหมี้ผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 17 กนัยายน 2564 เหล็ก
แผ่นรีดเย็นเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้นชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ไดถ้กูคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
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และการอุดหนุน ตดัสินว่ามีการทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้นชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นที่มีแหล่งก าเนิดจ าก
ประเทศจีน จึงมีความจ าเป็นตอ้งป้องกนัความเสียหาย โดยใหมี้การเก็บภาษีอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดกบัสินคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปี   

 อย่างไรก็ดี การเก็บภาษีอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดนี ้ท าใหต้น้ทุนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มรอ้นของผูผ้ลิตในประเทศที่น  าเขา้จาก
ประเทศจีนทุกรายเพิ่มขึน้เช่นเดียวกันจึงมิไดท้ าใหบ้ริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัแต่อย่างใด นอกจากนี ้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
จากการที่วตัถดุิบขึน้ราคา บริษัทฯ ยงัพิจารณาน าเขา้เหล็กชุบสงักะสีแบบจุ่มรอ้นจากประเทศเวียดนามที่มิไดถ้กูมาตรการการตอบโตก้ารทุ่ ม
ตลาด และมีการเปลี่ยนวตัถุดิบหลกัซึ่งเดิมวตัถุดิบหลกัชนิดนีเ้คยมีราคาแพงกว่าวตัถุดิบเหล็กที่น  าเขา้จากประเทศจีน แต่เม่ือพิจารณาจาก
อตัราภาษีอากรที่เรียกเก็บจากการตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้ วตัถดุิบชนิดใหม่มีตน้ทนุที่ต  ่ากว่า และไม่ไดอ้ยู่ในพิกดัการเรียกเก็บภาษีอากรตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด  

 
7. ความเสี่ยงจากผลกระทบสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 

ถึงแมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลใหพ้นักงานสายการผลิตบางรายของบริษัทฯ ติดเชือ้ แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดมี้

การวางแผนรบัมือ หากตอ้งมีการหยดุชะงกัของสายการผลิต โดยบริษัทฯ จะใชส้ายการผลิตอ่ืนและเพ่ิมเวลาท างานชดเชยก าลงัผลิตที่ขาดไป  

และมีการแยกส่วนในการด าเนินงาน โดยมีการแยกส่วนของสายงานการผลิตที่มีฐานการท างานที่โรงงาน ส่วนพนักงานในส านักงาน ทาง

บริษัทฯ ก็มีนโยบายใหพ้นกังานท างานที่บา้น นอกจากนี ้ถึงแมว้่ากลุ่มลกูคา้บางกลุ่มของบริษัทฯ จะเป็นลกูคา้ในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง ที่ไดร้บั

ผลกระทบท าใหมี้การชะลอการก่อสรา้ง ส่งผลใหอ้าจมีการเรียกใชส้ินคา้ของบริษัทฯ ล่าชา้ไปบา้ง แต่ความล่าชา้ดงักล่าวเป็นปัญหาชั่วคราว  

เม่ือลูกคา้สามารถด าเนินการก่อสรา้งต่อได้ ลูกคา้ก็มีการเรียกใช้สินคา้ของบริษัทฯ ตามปกติ ท าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ ได้รบัผลกระทบ

สถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 อย่างมีนยัส าคญั 

 
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิตอล 

1. ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำบิทคอยน ์ 

 จากการเก็บขอ้มลูราคาของบิทคอยนใ์นอดีตยอ้นหลงั 6 ปี ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2564 ท าใหเ้ห็นไดว้่าราคาของบิทคอยนน์ัน้มีความ

ผนัผวนสูง โดยราคาบิทคอยนท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดคือรอ้ยละ 60.09 ต่อวนั ซึ่งเกิดขึน้ในเดือนมีนาคม ปี 2563 และจากการเก็บขอ้มูล

พบว่ามีจ านวน 958 วัน ที่มีการเพิ่มขึน้หรือลดลงของมูลค่าบิทคอยนต์่อวัน เกินรอ้ยละ 2.00 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.70 ของจ านวนวนัที่เก็บ

ขอ้มลูยอ้นหลงั และมีการเปลี่ยนแปลงต่อวนัเกินรอ้ยละ 10.00 จ านวน 72 วนั หรือรอ้ยละ 3.28 ของจ านวนวนัที่เก็บขอ้มลูยอ้นหลงัทัง้หมด อีก

ทั้ง การเปลี่ยนแปลงของราคาบิทคอยน์ในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากเหรี ยญบิทคอยน์นั้นไม่มีมูลค่าพื ้นฐาน 

(Fundamental Value) ที่ชัดเจน ราคาเหรียญบิทคอยนใ์นปัจจุบันจึงเป็นราคาตลาด (Market Value) ที่มีสมมติฐานจากความเป็นไปไดข้อง

มูลค่าจากประโยชนท์ี่อาจมี หรืออาจไม่มีของบิทคอยนใ์นอนาคต ท าใหห้ลายครัง้ราคาของบิทคอยนมี์ความผันผวนอย่ างหนักตามความคิด

ของผูมี้อิทธิพลในตลาดบิทคอยน ์ดงันัน้การที่ราคาของบิทคอยนมี์ความผันผวนสูง อาจส่งผลใหร้ายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจ

เหมืองขุดบิทคอยนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความผนัผวนที่สูงดว้ยเช่นกนั ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง หรือการจ่ายช าระหนีข้องบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยเช่นกนั  

  อย่างไรก็ตาม ถึงแมค้วามเสี่ยงในเรื่องความผนัผวนของราคาบิทคอยนจ์ะไม่สามารถควบคมุได ้แต่บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยง

ของความผันผวนลงได ้เช่น การขายเหรียญบิทคอยนท์ี่มีอยู่เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอ่ืนที่มีความผันผวนต ่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของ

ความผันผวนของราคาลงได ้ อีกทัง้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแผนที่จะน าเหรียญบิทคอยนท์ี่ขดุไดไ้ปใชใ้นเรื่องของการน าไปต่อยอดทางดา้น  

Digital Asset และ FinTech (Financial Technology)  แทนการขายเหรียญบิทคอยน ์ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย

เผชิญความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของราคาบิทคอยนล์ดลง นอกจากนีบ้ริษัทย่อยยงัมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการบิทคอยนแ์ละ

เหมืองขดุบิทคอยน ์โดยมีการแต่งตัง้คณะท างาน  เพ่ือบริหารจดัการในเรื่องการลงทนุในธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลั ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทนุเหมือง

ขดุบิทคอยน ์การจ าหน่ายบิทคอยน ์และการลงทนุในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยด์ิจิทลั 
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2. ควำมเส่ียงจำกกำรมีรัฐบำลเข้ำมำควบคุมดูแลธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยนห์รือคริปโทเคอรเ์รนซี  

ในปัจจบุนั รฐับาลของประเทศไทยยงัมีมาตรการการควบคมุธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนท์ี่ยงัไม่ชดัเจน และยงัไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรง อีกทั้ง การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอรเ์รนซีมีความผันผวนสูง ดังนั้น ในอนาคตรฐับาลจึงอาจมีการออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการท าธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน ์ เช่น การก าหนดมาตรการควบคุมเหรียญบิทคอยนใ์นตลาด หรือมาตรการการเก็บภาษีคริปโทเคอร์
เรนซีเพิ่มเติมหากสามารถสรา้งก าไรจากการขายได ้การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเหล่านัน้อาจส่งผลใหเ้หรียญที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขดุได้
หรือที่ถืออยู่ ไดร้บัผลกระทบจากกฎหมายและกฎเกณฑด์ังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของตน้ทุน 
รายได ้และก าไร 

หากรฐับาลมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการท าธุรกิจขุดบิทคอยน ์จนส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจขุดเหมืองบิทคอยนข์อง
บริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการพิจารณาหรือศึกษาแนวทางการท าธุรกิจขุดเหมืองบิทคอยนใ์นต่างประเทศเพิ่มเติม ทัง้นีก้าร
พิจารณาหรือการตดัสินใจลงทนุต่างๆ จะเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
 

3. ควำมเส่ียงจำกวิกฤตพลังงำน 

 ธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนใ์ชพ้ลงังานในการด าเนินธุรกิจจ านวนมาก เนื่องจากตอ้งมีการเปิดใชเ้ครื่องขุดบิทคอยนต์ลอดเวลา โดยไม่

มีการหยุดพกั ประกอบกับ ณ ปัจจุบนั ธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยนไ์ดร้บัความนิยม มีการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยนจ์ านวนมาก ซึ่งอาจ

น าไปสู่วิกฤตจากการขาดแคลนพลงังาน จนเป็นเหตใุหร้ฐับาลตอ้งออกมาตรการเพ่ือควบคมุการใชพ้ลงังาน หากเกิดกรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้

บริษัทย่อยไม่สามารถด าเนินธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนไ์ดอ้ย่างเต็มก าลงัประสิทธิภาพ จนอาจส่งต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยไดมี้แผนการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนต์่าง ๆ เช่น การลดความรอ้นจากการใช้

เครื่องขุดดว้ยระบบระบายความรอ้นที่ใชพ้ลังงานต ่า และการใชเ้ทคโนโลยีวิเคราะหข์อ้มูลการใชง้านเพื่อหาวิธีการใชง้านที่ท  าใหมี้การใช้

พลงังานไดคุ้ม้ค่ามากที่สดุ เพ่ือไม่ใหน้ าไปสู่ภาวะวิกฤตของการขาดแคลนพลงังาน  

 
4. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตรำยใหญ่  

   เนื่องจากในปัจจุบัน ผูผ้ลิตเครื่องขุดบิทคอยนท์ี่ประสิทธิภาพสูงนั้นมีนอ้ยราย ซึ่งเครื่องขุดบิทคอยนท์ี่บริษัทย่อยใชง้านนั้น เป็ น

เครื่องประมวลผลทางคอมพิวเตอรช์นิด Application Specific Integrated Circuits (ASICs) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้

บริษัทที่ลงทุนในเหมืองขุดบิทคอยนจ์ าเป็นตอ้งพึ่งพาผูผ้ลิตเครื่องขุดบิทคอยนเ์พียงไม่กี่ราย ดังนั้น บริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงที่จะได้ รบั

ผลกระทบจากการขาดตลาดของเครื่องขดุบิทคอยน ์และส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินธุรกิจตามแผนที่วางไวไ้ด ้อีกทัง้ หากในอนาคตบริษัทย่อย 

มีนโยบายขยายการลงทุนในเหมืองขุดบิทคอยนเ์พิ่มเติม บริษัทย่อยอาจไม่สามารถขยายธุรกิจไดใ้นทนัที เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั การซือ้เครื่อง

ขดุบิทคอยนจ์ าเป็นจะตอ้งสั่งจองล่วงหนา้เป็นระยะเวลานานและจ าเป็นตอ้งท าสญัญาก าหนดราคาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อหลีกเลี่ยงการซือ้เครื่อง

ขดุบิทคอยนใ์นราคาตลาด ณ ขณะนัน้ (Spot Price) ซึ่งมีราคาที่สูงตามความตอ้งการที่มากขึน้ ซึ่งในอนาคตหากบริษัทย่อยมีนโยบายขยาย

การลงทุนโดยการซือ้เครื่องขดุบิทคอยนอ์าจไม่สามารถท าไดท้นัที เนื่องจากหากไม่สั่งจองเครื่องขุดบิทคอยนล์่วงหนา้และซือ้ที่ราคาตลาด  ณ 

ขณะนัน้ อาจตอ้งเผชิญกับราคาเครื่องขุดบิทคอยนท์ี่สงูกว่าราคาซือ้ขายล่วงหนา้อย่างมาก ทางบริษัทย่อยจึงหาแนวทางแกไ้ขโดยการจัดหา 

supplier ในประเทศที่มีศกัยภาพในการจดัหาเครื่องขดุบิทคอยน ์เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว  ้

 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีนโยบายขยายการลงทุนในเหมืองขุดบิทคอยนเ์พ่ิมเติม บริษัทย่อยจะมีการวางแผนการลงทุนและ

พิจารณาราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ในการจดัซือ้เครื่องขดุบิทคอยน ์ที่เป็นประโยชนส์งูสดุต่อทัง้บริษัทย่อยและบริษัทฯ เอง  
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5. ควำมเส่ียงจำกกำรแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอรเ์รนซีผ่ำนตัวกลำง 

 เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเหรียญบิทคอยน์ที่ เป็นสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งให้เป็นสกุลเงินบาท วิ ธีที่ ใช้โดยทั่ วไป คือ  

การแลกเปลี่ยนในศูนยซ์ือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทัล (Exchange) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดการผ่านตัวกลาง ซึ่งบริษัทย่อยอาจจ าเป็นจะตอ้งฝาก

เหรียญสกลุเงินดิจิทลัไวก้บัศนูยซ์ือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลัดงักล่าว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมเหรียญที่ฝากไวไ้ด ้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยจะไม่ฝากเหรียญบิทคอยนไ์วใ้นศูนยซ์ือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลัซึ่งเป็น Hot Wallet แต่จะเก็บไวท้ี่ Cold Wallet 

ตลอดเวลา และจะโอนไป Hot Wallet ก็ต่อเม่ือตอ้งการน าเหรียญบิทคอยนอ์อกไปใชง้านเท่านัน้  

 

6. ควำมเส่ียงจำกประสิทธิภำพของเคร่ืองขุดบิทคอยนล์ดลง 

 เครื่องขุดบิทคอยน์ที่บริษัทย่อยใช้ด าเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ในปัจจุบันนั้น เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ มีก าลังประมวลผล  

(Hash Rate) เท่ากับ 104 TH/s ต่อเครื่อง ทัง้นีเ้นื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องขุดบิทคอยนมี์การพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจท าใหเ้ครื่องขุด

บิทคอยนรุ์น่ใหม่ในอนาคตมีประสิทธิภาพและก าลงัประมวลผลมากกว่าเครื่องขุดบิทคอยน ์ณ ปัจจุบนัของบริษัทย่อย และเนื่องจากส่วนแบ่ง

ของเหรียญที่ขุดไดข้ึน้อยู่กบัประสิทธิภาพเครื่องขดุ ดงันัน้หากในอนาคตมีเครื่องขุดบิทคอยนท์ี่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องขุดของบริษัทย่อย  

ก็อาจส่งผลใหบ้ริษัทย่อยไดร้บัส่วนแบ่งของเหรียญที่ขดุไดน้อ้ยลงเช่นกนั 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการศกึษาขอ้มูลประสิทธิภาพเครื่องขดุบิทคอยนก์่อนเขา้ท ารายการเช่า และหากในอนาคต บริษัทย่อย

จะมีการขยายการลงทุนในเครื่องขุดบิทคอยน ์บริษัทย่อยก็มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่จะจัดซือ้และลงทุนเฉพาะเครื่องขุดบิทคอยนท์ี่มี

ประสิทธิภาพที่ดีที่สดุเท่าที่บริษัทย่อยจะสามารถจดัหาได ้ณ ขณะนัน้  

 

7. ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกไฟฟ้ำไม่เสถียรหรือไฟฟ้ำดับ 

 เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่บริษัทย่อยน ามาประกอบธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนน์ัน้เป็นระบบไฟฟ้าแรงสงู ซึ่งตอ้งใชค้วามระมดัระวงั หาก

เกิดกรณีเหตุการณท์ี่ไฟฟ้าไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดบั จนท าใหเ้ครื่องขุดบิทคอยนห์รือการด าเนินการขุดบิทคอยนต์อ้งหยุดชะงักลง ซึ่งเหตุการณ์

ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้ครื่องขดุบิทคอยนเ์กิดความเสียหายจากไฟฟ้าลดัวงจรได ้และส่งผลใหบ้ริษัทย่อยสญูเสียโอกาสการสรา้งรายไดแ้ละท า

ก าไรจากการขดุบิทคอยนใ์นช่วงเวลาดงักล่าว  

 อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจการขดุบิทคอยนข์องบริษัทย่อยในปัจจบุนันัน้ อยู่ภายใตส้ญัญาเช่าเครื่องขดุบิทคอยน ์ดงันัน้หากเกิด

กรณีหรือเหตุการณ์ใดที่ท  าใหก้ารด าเนินการขุดบิทคอยนต์อ้งหยุดชะงักลง ทางผูใ้หเ้ช่าเครื่องขุดบิทคอยนจ์ะตอ้งด าเนินการชดเชยแรงขุด

ดงักล่าวที่เสียไปใหก้ับบริษัทย่อย ประกอบกับบริษัทฯ มีผูบ้ริหารที่มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญทางดา้นไฟฟ้า จึงไดมี้การวางแผนเพื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว โดยไดจ้ดัใหมี้แนวทางในการป้องกนัเม่ือไฟฟ้าดบัหรือไฟฟ้าไม่เสถียรอีกดว้ย  

 

8. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำมำของคู่แข่งธุรกิจ 

 เนื่องจากโดยปกติแลว้การขดุบิทคอยนจ์ะรว่มกนัขดุเป็นเครือข่าย ซึ่งจ านวนเหรียญบิทคอยนท์ี่ท  าการขดุไดจ้ะถกูแบ่งกนัตามก าลงั

การประมวลผล (Hash Rate) ที่บริษัทย่อยมีในเครือข่ายการขุดนัน้ ซึ่งเม่ือมีผูป้ระกอบการเขา้มาในตลาดเพ่ิมขึน้จะท าใหก้ าลงัการประมวล

ผลรวมของเครือข่าย (Total Network Hash Rate) สูงขึน้ แต่ก็ท าใหบ้ริษัทย่อยไดร้บัส่วนแบ่งผลตอบแทนที่นอ้ยลงเช่นกัน อีกทัง้ หากผูขุ้ดบิท

คอยนมี์จ านวนมากขึน้ท าใหก้ าลงัการประมวลผลรวมของเครือข่ายมากขึน้ ระบบก็จะสรา้งโจทยท์ี่ยากขึน้ เพื่อควบคุมการเกิดของเหรียญบิท

คอยน ์ท าใหโ้อกาสการขุดเจอเหรียญบิทคอยนก์็ยากขึน้เช่นกัน ประกอบกบัการใหผ้ลตอบแทนของเหรียญบิทคอยนน์ัน้จะมีช่วงเวลา "ฮาลฟ์

วิ่ง" กล่าวคือเม่ือมีการขุดพบบล็อกใหม่ในระบบจ านวน 210,000 บล็อก ระบบจะให้ผลตอบแทนจากการขุดลดลงครึ่งหนึ่ง  ซึ่งจากการ

ประมาณการคาดว่าเหตกุารณฮ์าลฟ์วิ่งจะเกิดขึน้อีกครัง้ในปี 2567 โดยผลตอบแทนจากการขดุเหรียญบิทคอยนจ์ะลดลงจาก 6.25 เหรียญต่อ

บล็อก เป็น 3.125 เหรียญต่อบล็อก และจะลดลงอีกประมาณทุกรอบ 4 ปี ดงันัน้ จึงส่งผลกระทบใหก้ารไดร้บัผลตอบแทนจากการขุดเหรียญ

บิทคอยนมี์จ านวนที่นอ้ยลง รวมถึงรายไดจ้ากการขุดเหรียญที่บริษัทย่อยจะไดร้บันัน้ก็อาจลดนอ้ยลงตามจ านวนเหรียญที่ขุดไดน้อ้ยลงดว้ย

เช่นกนั และอาจท าใหจ้ านวนเหรียญบิทคอยนอ์าจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
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 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการเขา้มาของคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลท าใหโ้อกาสในการขุดเจอ

เหรียญบิทคอยนย์ากขึน้ และผลตอบแทนที่ไดจ้ากการขดุเหรียญนอ้ยลง ท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเรง่วางแผนและเรง่ด าเนินธุรกิจการ

ขดุบิทคอยนต์ามที่วางแผนไว ้เพื่อท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่ยงัสงู 

 

9. ควำมเส่ียงจำกกำรเส่ือมสภำพของเคร่ืองขุดบิทคอยนห์ลังจำกกำรใช้งำน 

 เครื่องขุดบิทคอยนป์กติจะมีก าหนดการใชง้านประมาณ 3-6 ปี หากเครื่องขุดบิทคอยนเ์สื่อมสภาพ ก็จะท าใหป้ระโยชนข์องการใช้

งานของเครื่องขุดบิทคอยนด์งักล่าวอาจจะลดลงอย่างมีนัยส าคญั และอาจเผชิญกับค่าซ่อมบ ารุงเครื่องขุดบิทคอยน ์และราคาเครื่อ งขุดบิท

คอยนเ์ม่ือน าไปขายต่ออาจลดลง  

 อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจการขุดบิทคอยนข์องบริษัทย่อยในปัจจุบนันัน้ อยู่ภายใตส้ญัญาเช่าเครื่องขุดบิทคอยน ์ดงันัน้หาก

เกิดกรณีหรือเหตุการณ์ใดที่เครื่องขุดบิทคอยนข์องผูใ้หเ้ช่าเสื่อมสภาพภายในระยะเวลาของสัญญา ทางผูใ้หเ้ช่ าเครื่องขุดบิทคอยนจ์ะตอ้ง

ด าเนินการชดเชยแรงขดุดงักล่าวที่เสียไปใหก้บับริษัทย่อยเพื่อใหไ้ดก้ าลงัแรงขุดตามที่ตกลงกันไวใ้นสญัญา อีกทัง้ หากในอนาคตบริษัทย่อยมี

แผนจะลงทนุซือ้เครื่องขดุเหรียญ บริษัทย่อยก็จะมีการวางแผนซ่อมบ ารุงเครื่องขดุและระบบที่เกี่ยวขอ้งเพื่อรกัษาประสิทธิภาพสงูสดุของเครื่อง

ขดุบิทคอยน ์และพิจารณาขายเครื่องขดุบิทคอยนใ์นตลาดรองหากมีราคาขายที่เหมาะสม 

 

10. ควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนทีผ่ันผวนจำกรำคำบิทคอยนท์ีเ่ปล่ียนแปลงไป 

 ตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบับิทคอยนท์ี่ขุดมาไดน้ัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบนัทึกเป็นสินทรพัย์

สกุลเงินดิจิทลัในงบการเงิน และทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยส์กุลเงิน

ดิจิทลัตามมาตรฐานการบญัชี โดยเม่ือราคาปิดตลาดของบิทคอยนต์ ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบนัทึกผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยค่าของบิทคอยนท์ี่บริษัทย่อยถือไว ้โดยนโยบายการบญัชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยประยกุตใ์ช ้ณ ปัจจบุนั ยงัไม่มีการรบัรูผ้ลก าไรเม่ือราคา

ตลาดเพ่ิมขึน้สงูกว่าราคาทนุของบิทคอยน ์ทัง้นี ้หากราคาของบิทคอยนมี์การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เช่น ในกรณีที่ราคาบิทคอยนล์ดลง

อย่างมีนัยส าคัญก็จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย โดยมีก าไรสทุธิที่ลดลง หรือในกรณีที่ราคาบิทคอยนเ์พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ก็อาจจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจรบัรูก้าร

กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของงวดก่อนหนา้และกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีก าไรสทุธิที่เพ่ิมขึน้

เช่นกนั ดงันัน้ ความผนัผวนที่สงูของราคาบิทคอยนจ์ึงท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่ผลประกอบการจะมีความผนัผวนได ้ 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาบิทคอยน์จะไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สามารถลดความเสี่ยงของความผันผวนลงได ้เช่น การขายเหรียญบิทคอยน์ที่มีอยู่เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอ่ืนที่มีความผันผวนต ่าก็จะ

ช่วยลดความเสี่ยงของความผนัผวนของราคาลงได ้

 

11. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน ์

ในการเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี ้บริษัทฯ มีจดุประสงคห์ลกัในการลงทนุในธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนผ์่านบริษัทย่อย ซึ่งการด าเนินธุรกิจใน

เหมืองขุดบิทคอยนมี์ปัจจัยส าคัญที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถควบคุมไดจ้ านวนหลายประการ หากการด าเนินธุรกิจเหมืองขุดบิท

คอยนไ์ม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดว้างแผนไว ้เช่น การขาดทุนหรือตอ้งยกเลิกการด าเนินธุรกิจ อาจส่งผลต่อการด า เนินงาน 

รายได ้และผลประกอบการจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อเกิดเป็นความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดบัที่สูง เนื่องจาก

เป็นโครงการใหญ่ที่ใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลต่อการช าระหนีข้องบริษัทฯ เนื่องจากแหล่งเงินทุนหลกัในการช าระหนี ้การ

เสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นีม้าจากรายไดใ้นการขายเหรียญบิทคอยน ์ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมี้การด าเนินการจดัเตรียมแหล่งเงินทนุส ารองไวท้ัง้ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่มาจากการด าเนินธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ และการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิแปลงหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหนี ้กรณีที่

ผลตอบแทนการลงทนุในธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนไ์ม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้
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12. ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของสมกำร กฎระเบียบ หรือสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ในกำรขุดบิทคอยน์ที่มีผลต่อกำรขุดบิท
คอยนอ์ย่ำงมีนัยส ำคัญ 

เหรียญบิทคอยน ์เป็นคริปโทเคอรเ์รนซีที่ไม่มีบุคคลหรือบริษัทใดๆ ควบคุมอย่างเป็นทางการ ด าเนินการอยู่บนระบบการเก็บขอ้มูล
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยทุกคนเป็นผูต้รวจสอบการท าธุรกรรมบิทคอยนท์ุกครัง้ ท าใหทุ้กธุรกรรมที่เกิดขึน้โปร่งใสและยากต่อ
การปกปิดขอ้มูล ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงของระบบสมการ กฎระเบียบของการขดุบิทคอยนน์ัน้เกิดขึน้ไดย้าก หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจ าเป็น
จะตอ้งเกิดจากการลงประชามติของผูป้ระกอบธุรกิจขดุบิทคอยนท์กุท่าน แมก้ารเปลี่ยนแปลงในเร่ืองนีจ้ะเป็นสิ่งที่ยากและใชเ้วลาแต่ก็สามารถ
ท าได ้โดยผูเ้ขียนโปรแกรม (Developers) สามารถเสนอการแก้ไขโปรแกรมในหมวดการเปลี่ยนแปลงของบิทคอยน ์Bitcoin Improvement 
Proposal (BIP) ซึ่งมีการเสนอและปรบัใชอ้ยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนัน้ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากผูมี้ส่วนร่วมในการสรา้งบล็อกเชน  
( Blockchain) โดยหลกัคือนักขุดทัง้หมดในเวลานัน้ และโนด (Nodes) จะตอ้งยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมโดยค านวณจากเสียง
ขา้งมาก (Majority Vote) ตัง้แต่ รอ้ยละ 51.00 โดยการเปลี่ยนแปลงของบิทคอยนจ์าก BIP อาจเป็นการเปลี่ยนที่เกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการยืนยนั
การท าธุรกรรมของบิทคอยน ์ซึ่งหากเกิดขึน้ย่อมมีผลกระทบต่อการขุดเหมืองบิทคอยนข์องบริษัทย่อย ในแง่ของวิธีการถอดสมการเพื่อใหไ้ด้
เหรียญ หรือระบบนิเวศการท างานของระบบบิทคอยน ์เป็นตน้ ทัง้นีย้่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงแผนการและเป้าหมายการขุดบิทคอยนข์อง
บริษัทย่อย 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไดต้ัง้คณะท างานเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หากเกิดประเด็นดงักล่าวขึน้ คณะท างานจะมีการวางแผน
และแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงที ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเหตกุารณด์งักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั 
 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหำรหลัก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครวังามจิตรเจริญ โดย ณ ปัจจุบัน บุคคลในครอบครวังามจิตรเจริญ มีการด ารง

ต าแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี ้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร รวมถึง

ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการจัดซื ้อและผูอ้  านวยการฝ่ายจัดการ Demand ของบริษัทฯ ทั้งนีใ้นอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

ดงักล่าว อาจส่งผลต่อผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยได ้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบ รวมถึงอ านาจอนุมตัิและการจัดการของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

เพ่ือมิใหเ้กิดการพึ่งพิงผูบ้ริหารท่านใดท่านหนึ่ง อีกทัง้มีการสนับสนุนใหพ้นักงานที่มีความรูค้วามสามารถไดมี้โอกาสพฒันา เช่น มอบหมาย

หนา้ที่และความรบัผิดชอบต่างๆ ตามความเหมาะสมของสายงาน เพื่อมิใหเ้กิดการพ่ึงพิงพนกังานคนใดคนหนึ่ง 

 
2. ควำมเส่ียงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทีมี่อิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรงำนภำยในบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2565 กลุ่มครอบครวังามจิตรเจริญ ครอบครวัตรีมทุธาพงศ ์และบริษัท ดีงาม โฮลดิง้ จ ากัด มีสดัส่วนการถือ
หุน้รวมกันรอ้ยละ 44.23 และกลุ่มผูถ้ือหุน้ดังกล่าวด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัทฯ และ
ผูบ้ริหารบริษัทฯ อีกดว้ย จึงท าใหก้ลุ่มผูถ้ือหุน้ดงักล่าว เป็นผูมี้อ านาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส  าคญัได้
เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่องที่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนด ซึ่งตอ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ผูถ้ือหุน้รายอื่นที่เขา้
รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ได้ 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 4  ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดูแล โดยแต่
ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่อย่างชดัเจน ท าใหร้ะบบการท างานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐานและตรวจสอบไดง้่าย อีกทัง้ 
โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ ท าใหส้ามารถสอบทานการท างานของบริษัทฯ ใหมี้ความ
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โปรง่ใสไดด้ียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ านาจในการน าเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเขา้สู่การประชมุผูถ้ือหุน้ไดร้ะดบัหนึ่ง นอกจากนัน้
แลว้ บริษัทฯ ไดมี้ระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกบักรรมการ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้บคุคล
ที่อาจมีความขัดแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมตัิในการท ารายการนัน้ ๆ ท าใหส้ามารถลดทอนความเสี่ยงอนัอาจจะเกิดขึน้ไดอี้ก
ดว้ย 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

1. ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ มีการน าเขา้เหล็กชุบสงักะสีประเภท Pre-Zinc ชนิดมว้นซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตจากต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั โดยในระหว่างปี 2562 ถึง 2564 บริษัทฯ มีการน าเขา้วตัถุดิบคิดเป็นสกุลเงินบาทประมาณ จ านวน 599.61 ลา้นบาท 709.97 
ลา้นบาท และ 924.83 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนขึน้กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ยากต่อการคาดการณแ์ละไม่สามารถ
ควบคมุได ้เช่น ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินและการคลงั ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเมืองโลก บริษัทฯ 
จึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ตน้ทุนการซือ้วตัถดุิบ และก าไรของบริษัทฯ โดย
ในปี 2562 ถึง ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 21.91 ลา้นบาท และ 6.28 ลา้นบาทตามล าดบั ส่วนในปี 2564 บริษัทฯ 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 11.15 ลา้นบาท 

 ดงันั้นเพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบขอ้มูลอตัราแลกเปลี่ยนเป็นประจ า
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองไดท้นัท่วงทีหากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (forward contract) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใตด้ลุยพินิจของผูบ้ริหาร 

 
2. ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ 

ณ สิน้ปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินภายใตเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 355.50 ลา้นบาท 454.99 ลา้นบาท และ 706.67 

ลา้นบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.73 รอ้ยละ 96.92 และ รอ้ยละ 97.22 ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ตามล าดับ ซึ่งบริษัทฯ 

ไดร้บัอัตราดอกเบีย้ส าหรบัเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นอัตราดอกเบีย้ส าหรบัลูกคา้ชั้นดี (MLR) หักส่วนต่างที่ตกลงไวล้่วงหน้า อัตราดอกเบีย้

ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั หรืออตัราดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดการเงิน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากเกิดกา ร

เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได ้โดยในปี 2562-2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเป็น

จ านวน 12.23 ลา้นบาท 16.41 ลา้นบาทและ 20.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ดงันัน้ในกรณีที่อตัราดอกเบีย้เพ่ิมสงูขึน้ ย่อมส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีภาระ

ที่จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินที่เพ่ิมสงูขึน้เช่นกนั 

 ถึงแม้ว่าสัดส่วนการพึ่งพิงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัวต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ  

มีแนวโนม้ลดลง บริษัทฯ ก็ยงัคงใหค้วามส าคญักับการติดตามสถานการณ์อตัราดอกเบีย้ ดังนั้น หากมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรือ

ความผนัผวนเกิดขึน้ บริษัทฯ อาจใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ เพื่อจ ากดัผลกระทบของความเสี่ยงดงักล่าว 
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3.1 นโยบายและเปา้หมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื 

  บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจนวัตกรรมเหล็กที่สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับทั้ง  

ภาคธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และไดก้ าหนดแนวทางพฒันาองคก์รที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจในการสรา้งสรรคค์ณุค่าระยะยาว

ส าหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความส าเรจ็ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย บริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุค่าการพฒันาที่ยั่งยืน  

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

ทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอ้ม ภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสรา้งความสัมพันธ์อันดีต่อ  

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และมีเป้าหมายใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

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

ประสบความส าเร็จทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับเคลื่อนธุ รกิจภายใต้แนวคิด “INNOVATION FOR EVERY 

SUCCESS” เพราะเราเชื่อว่าถา้ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในห่วงโซ่อุปสงค ์อุปทาน ไดร้บัคุณค่าและประสบความส าเร็จ เราจะสามารถขับเคลื่อน

ธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงบูรณาการกระบวนการเริ่มตน้ตั้งแต่การคิดอย่างสรา้งสรรคใ์นการเพิ่มมูลค่ากับสินคา้ หาวัตถุดิบทดแทน 

นวตักรรมเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อทดแทนการใชง้านเหล็กที่ตอ้งผ่านการชุบเคมี พัฒนาบุคลากรใหมี้ศักยภาพในการใชร้ะบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ รวมทัง้การหาคู่คา้ที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน เพื่อสรา้งนวตักรรมแนวคิดใหม่ที่สรา้งสรรค ์เพ่ือขับเคลื่อน

ภาคธุรกิจสงัคม และส่งมอบสินคา้เหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (Eco-friendly)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานคณะทำงานการพฒันาอย่างยั่งยืน เลขานุการคณะทำงาน 

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ด้านสิทธมินุษยชนและแรงงาน 

ด้านการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ด้านผู้บริโภคและลูกค้า 
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เป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเศรษฐกิจ : Innovative Thinking 

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS 

Business Growth • ผลการด าเนินงานดา้นรายได ้
• การกระจายมลูค่าสูผู่มี้ส่วน
ไดเ้สีย 

Innovative Product  

Innovation 
 

• การแกไ้ขปัญหาลกูคา้ Product responsibility  

 

ด้านส่ิงแวดล้อม : Innovative material  

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS 

ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

• เหล็กกลัวาไนซ ์เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

Vendor  
Co-creation 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ 

• กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

• การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
โดยใชพ้ลงังานทดแทนอื่น 

Cost-competitive  

การจดัการของเสียและวสัดุ
เหลือใช ้

• การควบคมุมลพิษ Quality standard  
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ด้านสังคม : Innovative supply chain management  

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็นธรรม  

• ระบบโครงสรา้งค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม 

• ระบบการประเมินผลดว้ย 
KPIs และ Competency 

Local employment  

ความมั่นคงและความกา้วหนา้
ในอาชีพ 

• ระบบ Career Path  
• การพฒันาศกัยภาพพนกังาน
ทกุระดบั 

Smart people  

การพฒันาศกัยภาพพนกังาน • การพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานอย่างต่อเนื่อง 
 

Smart people  

การส่งมอบสินคา้และบริการที่
มีคณุภาพ 

• การส่งมอบสินคา้และบริการ
ที่มีคณุภาพ 

Smart supply chain 
management 

 

ระบบสารสนเทศที่มีระบบ
จดัการที่ดีเพื่อส่งมอบสินคา้
และบริการที่สรา้งความพึง
พอใจ  

• การยกระดบัการบริการเพ่ือ
สนบัสนนุความส าเรจ็ของ
ลกูคา้ 

IT Driven  

ความปลอดภยัและสขุภาพ
พนกังาน 

• มาตรฐานความปลอดภยั Health, Safety & wellbeing  

 

ด้านบรรษัทภิบาล : Innovative Partner 

ประเด็นทีส่ าคัญ เนือ้หาทีร่ายงาน FRAMEWORK SDGS 
การก ากบัดแูลกิจการ • การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

• การต่อตา้นการทจุริต 
• จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 

Governance  

การบริหารความเสี่ยง • การบริหารความเสี่ยง Risk management   
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3.2 การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ (value chain)  

 3.2.1 ห่วงโซคุ่ณคา่ของธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INNOVATION FOR EVERY SUCCESS” 

STRATEGIST 

Innovative 
Material 

Improve value creation 
throughout the ecosystem 
and guide company toward 

sustainability 

สร้างความยั่งยืนในระบบ
นิเวศด้วยนวัตกรรมเพ่ิม

มูลค่าสินค้า 

Innovative 
Supply 

Management 
Chain 

Enhance the equalities 
throughout knowledge 
management and new 

platform to develop new 
product or services for the 

value chain 

สร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงข้อมูล ระบบจัดการ
ข้อมูล และพัฒนาสินค้า 

กระบวนการ หรือบริการเพ่ือ
สร้างและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า 

Innovative 
Partner 

Becoming a co-creative 
enterprise that boost growth 

ร่วมมือกับพันธมิตร 
เพ่ือสร้างสรรค ์

และเพ่ิมการเติบโต 

Strive for innovative material 
for customer’s pain point 

solution that enhance their 
better life and eco-friendly 

แสวงหานวัตกรรมวัสดุ
ทางเลือก กระบวนการหรือ
บริการ เพ่ือแก้ไขปัญหา

ลูกค้า เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตลูกค้าด้วยสินค้า 
รักษส์ิ่งแวดล้อม 

Innovative 
Thinking 
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  บริษัทฯ ไดมี้การก าหนดแนวทางหรือกลยุทธใ์นการพฒันาความยั่งยืน 4 ดา้น เพ่ือมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจที่สรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้ับทัง้

ภาคธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความส าเรจ็ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและมุ่งสู่การพฒันาที่ยั่งยืน  

มุ่งสู่การเป็น “Innovation for every success”  

 

 

Innovative Thinking 

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

 
• Pain Point vs Solution 

 

 
• การหาสินคา้ใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหา
ใหล้กูคา้และขยายกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ 

• สรา้งสินคา้จากการแกไ้ขปัญหา
บางอย่างของลกูคา้ และ platform 
ใหม่เพื่อเขา้ถึงยคุ new next 
normal 

• Educate และส่งเสริมลกูคา้ในเรื่อง
สินคา้เราเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

• การเพ่ิม office ในเมืองเพ่ือสรา้ง
แวดลอ้มและดึงดดูคนรุน่ใหม่ 

 

 
• แสวงหานวตักรรมวสัดทุางเลอืก 

กระบวนการหรือบริการ เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาลกูคา้ เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตลกูคา้ดว้ยสินคา้ 
รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

• แสวงหาธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั
รูปแบบชีวิต social media หรือ 
metaverse 

 

Innovative material 

• Cost competitive 
• Vendor Co-creation 
• Quality Standard 

 

 

 
• Co-creation and Quality 

standard 

 

 
• การรว่มพฒันาสินคา้ที่เป็นสินคา้

ทดแทน  
(Better Cheaper Faster) 

• ยกระดบัมาตรฐานสากล ที่มีความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 
• สรา้งความยั่งยืนในระบบนิเวศดว้ย

นวตักรรมเพ่ิมมลูค่าสินคา้ 
• สรา้งระบบนิเวศที่สามารถ

สอดคลอ้งกบัโลกอนาคต
โดยเฉพาะ Technology platform 

 
 

Innovative Supply 

Management Chain 

• Local employment 
• IT Driven 
• Smart supply chain 

Management 
• Smart people 
• Equalities 

 

 

 

• IT Driven 

 

 

• การพฒันาทกัษะทรพัยากรบคุคล
ดา้นเทคโนโลย ี

• การว่าจา้งงานคนในทอ้งถิ่นและ
สนบัสนนุคูค่า้ในทอ้งถิ่น 

• การบรูณาการระบบสารสนเทศ 

• การพฒันาสงัคม ชมุชนรอบขา้ง 
สรา้งความเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมล า้ทางสงัคม 

 

 

• สรา้งความเท่าเทียมในการเขา้ถึง
ขอ้มลู ระบบจดัการขอ้มลู และ
พฒันาสินคา้ กระบวนการ หรือ
บริการเพ่ือสรา้งและพฒันาห่วงโซ่
คณุค่า 

• สนบัสนนุและสรา้งความเท่าเทียม
การเขา้ถึงความตอ้งการสาธารณะ
สขุ มลูฐาน อาทิ วคัซีนป้องกนั 
โควิด 19 

 

 

Innovative Partner 

• Business Growth 
• Merchandising 

 

 

 
• Win-Win Strategy 

 

• Business to Customer’s 
Community 

• การสรา้งชมุชนของกลุ่มลกูคา้ทัง้
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 

 

 

• รว่มมือกบัพนัธมิตรเพ่ือสรา้งสรรค์
และเพิ่มการเติบโต 

 

 

กลยุทธห์ลัก 4 ด้าน Sustainability Factors ความมุ่งม่ันของ ZIGA Sustainability Strategies 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มสี่วนได้เสียในห่วงโซคุ่ณคา่ของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) 

วิธีการหาความคาดหวัง 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

(stakeholders needs and 
expectation) 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders responsiveness) 

 • การจดัประชมุผูถ้ือหุน้ 
• การแถลงผลการด าเนินการ
ภายในไตรมาส 

• การประชมุนกัวิเคราะหก์ารเงิน 
• กิจกรรมผูจ้ดทะเบียนพบผูล้งทนุ 

• การใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุ
อย่างสม ่าเสมอและการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 

• การปรบัตวัและแผนกลยทุธให้
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง
เพื่อความยั่งยืน 

• การด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบ
สงัคม ชมุชม และสิ่งแวดลอ้ม 

• การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนั 

• การด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

• ศกัยภาพในการเติบโตทางธรุกิจ 

 

• การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
• การสรา้งผลประกอบการท่ีดี 
• บริหารจดัการความเสีย่งท่ีอาจ

เกิดขึน้ในอนาคต 
• การจ่ายเงินปันผล จ่ายช าระเงินคืน

ตรงเวลา 
• สนบัสนนุกิจกรรม อนัเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะ 
• การเปิดเผยขอ้มลู ผ่านทางช่องทาง 

เว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
แบบ 56-1 One report  

• น าเสนอนวตักรรมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการและสอดคลอ้ง life style 
อาทิ รูปแบบกิจกรรม online การ
เปิดเผย แถลงข่าวเพื่อใหเ้ขา้ถึง
ขอ้มลูเท่าเทียมกนัในเวลาพรอ้มกนั 
ผ่านทาง Facebook เป็นตน้  

 • การเขา้พบลกูคา้/ตวัแทนขาย 
• การส ารวจความพึงพอใจลกูคา้ 
• การใหค้วามรูท้างดา้นเทคนิคกบั
ลกูคา้ 

• การใหล้กูคา้ไดเ้ขา้มาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต 

• การท ากิจกรรมรว่มกบัลกูคา้/
ตวัแทนขาย 

• การเปิดช่องทางออนไลน ์ 
ใหล้กูคา้มีโอกาสสอบถามขอ้มลู
เทคนิคลกูคา้ทั่วไป 

•  คณุภาพผลิตภณัฑแ์ละการ
ใหบ้ริการท่ีดีทัง้ก่อนและหลงัการ
ขาย 

• ราคาของสินคา้และบริการมีความ
เหมาะสม สินคา้ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการลกูคา้ 

• ผลิตภณัฑม์ีความปลอดภยัและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• นวตักรรมแกไ้ขปัญหาลกูคา้ได ้

 

• การตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ลกูคา้และการประเมินความพึง
พอใจลกูคา้ทกุปีเพื่อน ามาปรบัปรุง 

• การบริหารจดัการความพงึพอใจ
ลกูคา้ 

• การพฒันาสินคา้ดว้ยนวตักรรมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาลกูคา้โดยแสวงหากลุ่ม
ลกูคา้ใหม่ อาทิ โรงเรือนกญัชา  
กญัชง, Solar Farm 

• การพฒันาช่องทางการขายใหม่ ใน
รูปแบบ B2C และ Digital 
marketing 

• การออกแบบและพฒันานวตักรรม
สินคา้ นวตักรรม กระบวนการ และ
นวตักรรมบริการ ที่แกไ้ขปัญหา
ลกูคา้ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

ผูถ้ือหุน้/สถาบนัการเงิน 

 

ลกูคา้ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) 

วิธีการหาความคาดหวัง 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

(stakeholders needs and 
expectation) 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders responsiveness) 

 

 

• กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน 
(online & offline) 

• กิจกรรมขอ้เสนอแนะ 
 ผ่านกิจกรรมการประชมุ ESG 
โดยเนน้สิ่งแวดลอ้มและสงัคม
โรงงาน 

• การรบัฟังความคิดเห็น  
ขอ้รอ้งเรียนพนกังาน (online & 
offline) 

• กิจกรรมคณะกรรมการความ
ปลอดภยั 

 

• การปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเป็น
ธรรม 

• ความกา้วหนา้ในสายงานและอาชีพ 

• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละ
สวสัดิการท่ีเป็นธรรม 

• การพฒันาศกัยภาพพนกังาน โดย
การส่งเสริมการเรียนรู ้

 

• การอบรมและพฒันาบคุคลากรใหม้ี
ทกัษะท่ีรองรบัการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต อาทิ  

หลกัสตูร Harvard business online 
เรื่อง Sustainable business 
strategy 

• การปรบัปรุงระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน และประเมินผล 

• การจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อ
ชมุชน สงัคม เพื่อเสริมสรา้งการ
แบ่งปันอนัเป็นค่านิยมองคก์ร 

 

 • การประเมินผูส้่งมอบ ผูร้บัเหมา
ประจ าปี 

• การรว่มประชมุเพื่อหาแนวทาง
พฒันารว่มกนั  
ผ่านการพบปะพดูคยุ 

• การจดัการอบรมทางดา้นเทคนิค
กบัคู่คา้ เพื่อใหค้วามรูพ้นกังาน 

• การจดัซือ้จดัจา้งท่ีเป็นธรรมและ
โปรง่ใสและใหค้ะแนนพิเศษส าหรบัคู่
คา้ท่ีมีสินคา้ กระบวนการ หรือ
บริการท่ีส่งเสริมเรื่องรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

• การป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตกุารณ์
อนัตราย อนัก่อใหเ้กิดการหยดุชะงกั
ทางธุรกิจและผลกระทบท่ีเกิดกบั
ชมุชน อาทิ คณุภาพของอากาศและ
น า้ทิง้ 

 

• การบริหารจดัการ ห่วงโซ่คณุค่า 

• การก ากบัดแูล และแบบ 56-1 One 
Report 

• การรว่มออกแบบ นวตักรรมสินคา้ 
กระบวนการ หรือบริการ 

• การพฒันาคู่คา้โดยการแลกเปล่ียน
ความรู ้หรือผ่านทางกิจกรรมบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการหาความคาดหวัง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คู่คา้/ผูร้บัจา้งช่วง/ 

ผูส้่งมอบ 

พนกังาน 
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ด้านเศรษฐกจิ  

(Stakeholders) (stakeholders needs and 
expectation) 

(stakeholders responsiveness) 

 • การจดักิจกรรมรว่มกบัชมุชน 
และพบปะพดูคยุ 

• การมีส่วนรว่มในกิจกรรมของ
ชมุชนรอบโรงงาน 

• การเขา้ไปมีส่วนรว่มในการ
พฒันาชมุชนสงัคม ผ่านทาง
สถาบนัต่างๆ อาทิ ตลาด
หลกัทรพัย ์มหาวิทยาลยั 
สื่อมวลชน  

• การลดผลกระทบเชงิลบจากการ
ด าเนินงาน อาทิ คณุภาพของอากาศ 
น า้ทิง้ 

• การสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน
ตลอดจนจดักิจกรรมส่งเสริมรายได้
ชมุชน 

• การสรา้งรายไดต่้อชมุชน 

• การส่งเสริมสขุอนามยัชมุชน 

• การยกระดบัการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
• การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม น า้ ของ
เสีย การรไีซเคิล 

• การจา้งงานทอ้งถิ่นและสรา้งรายไดท่ี้
ยั่งยืน 

• สนบัสนนุโครงการนกัศึกษาฝึกงาน 
• การเปิดเผยผลการด าเนินงานผ่าน
แบบ 56-1 One report 

 
 
 
 
 
 

• การเขา้รว่มรบัฟังการประชมุ
ชีแ้จงของส่วนงานภาครฐั 

• การศึกษาเงื่อนไขขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

• ขอ้มลูจากเว็บไซตท์างการของ
หน่วยงาน  

• การปฏิบติัตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 
รวมทัง้มาตรฐานต่างๆ 

• การลดผลกระทบเชงิลบจากการ
ด าเนินการปกติต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม 

• การบริหารจดัการเรื่องส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังานและน า้ ตลอดจนของเสีย
ตามมาตรฐาน 

• การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
• การจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานทดแทน 

• การเผยแพร/่แลกเปล่ียน/วิจยัและ
พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม
รว่มกนั 

• การเปิดเผยผลการด าเนินงานผ่าน
แบบ 56-1 One report  

ชมุชน/สงัคม 

หน่วยงานราชการ/ 

องคก์รภาครฐั 
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ผลการด าเนินงานรวมของบริษัท 

ณ สิ ้น ปี  2564 บริษั ทฯ มี รายได้รวม  1,141.28 ล้านบาท  และมีก าไรสุท ธิ  204.23 ล้านบาท เพิ่ มขึ ้น168.35 ล้านบาท  

เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อน 

ภาพรวมทางเศรษฐกิจ   

ตารางเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 

งบการเงินรวม หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 760.17 972.93 1,141.28 
ตน้ทนุขายและบริการ ลา้นบาท -684.79 -772.84 -855.46 
ก าไรขัน้ตน้ ลา้นบาท 75.37 200.09 285.82 
รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท 13.22 16.46 68.76 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ลา้นบาท 21.91 6.28 -11.15 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ลา้นบาท -55.71 -61.32 -83.65 
EBITDA ลา้นบาท 70.63 186.60 292.37 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ลา้นบาท 35.26 117.71 204.23 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ บาท 0.07 0.23 0.39 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 4.67 14.97 22.50 
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย 2562 2563 2564 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ลา้นบาท 55.71 61.32 83.65 
ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงิน ลา้นบาท 12.23 16.41 20.16 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ลา้นบาท 20.28 80.05 64.64 
*ค่าจา้งและสวสัดกิารพนกังาน ลา้นบาท 44.41 47.25 54.73 
หมายเหต ุ: * รวมถึงเงินเดือน ค่าจา้ง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม  

 

การพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นและใหค้วามส าคญักบัการสรา้งนวตักรรมภายในองคก์ร รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ

บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่คา้ที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ให้

ความส าคญักบั SDGs เพ่ือเพ่ิมคณุค่าและเติบโตไปดว้ยกนั ตามกรอบการพฒันาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดผ้ลกัดันการขายในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาร่วมกับลูกคา้มากขึน้ในหลายโครงการ เช่น การให้

ค าแนะน า และเสนอสินคา้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ โดยผลการใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัท ฯ 

สามารถแกไ้ขปัญหาของลกูคา้ รวมทัง้บริษัทฯ มีโครงการ Ziga Inno challenge เพ่ือสรรหานวตักรรมลดตน้ทนุในองคก์ร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ร้านค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์
สามารถควบคมุเวลาและคณุภาพในการสรา้ง

เนื่องดว้ยการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่

มีปัญหาเรื่องสภาพแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัสามารถ

ควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ นอกจากนีย้ัง

สามารถลดเวลาในการก่อสรา้งไดอี้กดว้ย 

SUPER ZIGA 
การทดลองใชเ้หล็ก SUPER ZIGA  

เป็นสินคา้ทดแทนไมไ้ผ่ที่จงัหวดัจนัทบรุี 
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การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาดั่งเห็นไดจ้ากวิสัยทัศนข์องบริษัทที่ว่า “เพิ่มมูลค่าธุรกิจดว้ยนวัตกรรม” ภายใต้
แนวคิดที่ว่าสินคา้และบริการรวมถึงกระบวนการท างานจะตอ้งบรรลุถึงสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (“Better, Cheaper, Faster”) ดว้ยเช่ือว่านวัตกรรม
สามารถส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีส่วนงาน business development เพ่ือศึกษาตลาดหาช่องทางท าธุรกิจใหม่หรือ
ช่องทางการขายใหม่ ๆ แลว้จึงน าผลการศกึษานัน้มาพฒันาสินคา้ภายในบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด  

 ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เห็นได้ตั้งแต่การทดลองผลิตท่อโครงสรา้ง ด้วยวัตถุดิบที่เป็นเหล็กชุบสังกะสีแบบ Pre-zinc 

 เพ่ือน าไปใชท้ดแทนท่อเหล็กด าชุบสงักะสี และลองปรบัเปลี่ยนความหนาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านที่หลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการ

พัฒนาสินค้าใหม่ด้วยการต่อยอดสินค้าของบริษัทฯ ให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสรา้งรา้นค้าส าเร็จรูปแบบโมดูลาห ์  

ที่สามารถได้รบัการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญาและการทดลองใชเ้หล็ก SUPER ZIGA ทดแทนวัสดุไมไ้ผ่แทน กระชังปลาที่ 

จงัหวดัจนัทบรุี 

 
การรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ  

บริษัทมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของสินคา้และบริการ บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตัง้แต่กา รเลือก
วตัถุดิบจากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และยงัมีทีมงานควบคุมคุณภาพซึ่งตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ทั้ง
ระหว่างกระบวนการผลิตและเม่ือผลิตเสรจ็ โดยสินคา้ของบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆดงันี  ้

 
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสินค้า หน่วยงานทีรั่บรอง/ทดสอบ 

มอก.770 – 2533 ท่อเหล็กกลา้เคลือบสงักะสสี  าหรบัใชร้อ้ยสายไฟฟ้า  
(ท่อ DAIWA) 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

DAIWA และ ZIGA) 
ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

มอก. 277 - 2533 ท่อเหล็กกลา้อาบสงักะส ี ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

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

มอก. 107 - 2533 ท่อเหล็กกลา้คารบ์อนส าหรบังานโครงสรา้งทั่วไป ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

มอก. 50-2561 เหล็กกลา้ทรงแบนรีดเย็นเคลือบสงักะสี โดยวิธีการจุ่มรอ้น แผ่น
มว้น แผ่นแถบ แผ่นตดั และแผ่นลกูฟกู 

ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างสดุความสามารถ รวมถึงความรบัผิดชอบต่อทกุขัน้ตอนทัง้

ก่อนและหลงัการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้โดยไดร้บัค าสั่งซือ้อย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทฯ จัดใหมี้กระบวนการในการจัดการขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ในกรณีที่พบปัญหาจากการใชง้านสินคา้และบริการของบริษัท ฯ 

ตามขอ้ก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมีขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้เกิดขึน้ ลูกคา้สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ ผ่าน

ช่องทางตวัแทนฝ่ายขาย หลงัจากนัน้บริษัทฯ ก็จะน าประเด็นดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายเขา้ร่วมประชุม

เพ่ือหารือรว่มกันถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาและกระบวนการป้องกนั จากนัน้ก็จะตอบกลบัขอ้รอ้งเรียนไปยงัลกูคา้ใหร้บัทราบถึงแนวทางการจดัการ

และป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเกิดซ า้ 

 นอกจากความรบัผิดชอบในเรื่องการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้การใหค้วามส าคญัในการคดัสรรสินคา้วตัถดุิบ 

และบริการจากแหล่งผลิตหรือผูใ้หบ้ริการที่มีคณุภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรบัในแต่ละอตุสาหกรรม ซึ่งถือเป็นความรบัผิดชอบส่วน

แรกที่มีความส าคญัอย่างมาก ในการสรา้งการยอมรบัจากลกูคา้เพื่อใหเ้กิดการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละบริการดว้ยความมั่นใจ  

 

ด้านการบริหารความสัมพันธก์ับลูกค้า 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทตัง้เป้าหมายสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้มากกว่า 90% ในปี 2565 ซึ่งเป็นความทา้ทายของบริษัทในการปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : >86% 
ระดับความพึงพอใจ : 85.43%  

ป ี2562 

เป้าหมาย : >86% 
ระดับความพึงพอใจ : 89.43%  

ป ี2563 

เป้าหมาย : >90% 
ระดับความพึงพอใจ : 92.33%  

ป ี2564 

เปา้หมายป ี2564 

> 90% 

ผลการประเมนิ 

% 92.33 
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จากการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ในปี 2564 มีหวัขอ้การประเมินหลกัๆ ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

จากขอ้มูลพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจลูกคา้ในปี 2564 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และไดร้บัคะแนนสูงขึน้จากปี 2563  

ในทั้ง 5 ดา้น โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะน าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของลูกคา้มาปรบัปรุงพฒันาผลิตภัณฑแ์ละ

บริการ เพ่ือการรกัษารากฐานลกูคา้ไดอ้ย่างมั่นคงและยาวนานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนรว่มกนัต่อไป 

 
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคู่ค้า  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินการจัดซือ้จดัหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนบริหาร

จดัการความเสี่ยงและร่วมพฒันาศกัยภาพคู่คา้ใหเ้กิดประโยชนร์่วมกันในระยะยาว เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและผลกัดนัใหเ้ติบโตรว่มกัน

อย่างยั่งยืน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ (Suppliers Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็นดา้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ

สิทธิมนษุยชน สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และท าการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวไปยงัคู่คา้โดยไดใ้หคู้่คา้ไดล้ง

นามในค ารบัรองคู่สญัญาคู่คา้ เพ่ือใหร้บัทราบแนวปฏิบตัิ นโยบายและจรรยาบรรณคู่คา้ดว้ย 

 นอกจากนีย้งัไดมี้การเปิดเผยนโยบายดงักล่าวและจรรยาบรรณคู่คา้ ทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ เพ่ือใหร้บัทราบนโยบายดงักล่าว เพ่ือให้

คู่คา้ที่จะด าเนินธุรกิจรว่มกบับริษัทฯ ไดม้ั่นใจและไวใ้จที่จะเขา้รว่มด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ สามารถจดัหาไดใ้นราคาที่เหมาะสมและเกิดความ

เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

 

> 86% 
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การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกคู่คา้ควบคู่ไปกับบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ครอบคลุมปัจจัยดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ  

ความปลอดภยั สิ่งแวดลอ้ม สงัคมและการก ากบัดแูลกิจการ โดยคู่คา้ใหม่ตอ้งผ่านการขึน้ทะเบียน และคดัเลือกตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนดไว้

ก่อนจึงจะสามารถเขา้ร่วมด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษัทฯ ได ้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจดัซือ้จัดหาและเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิด

การจดัซือ้จดัหาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไดป้ระเมินผลคู่คา้ทัง้รายใหม่และรายเดิมเป็นประจ าทกุปี 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การประเมิน vendor จากมูลค่าการซือ้ 100,000 บาทขึ้นไป 

 

การจัดซือ้จัดหาในท้องถิ่น  

รายงานสรุปการจดัซือ้จดัหาในทอ้งถิ่น ปี 2564 

สถานที่ คิดเป็นมูลค่า (ล้านบาท) 
จงัหวดัสมทุรปราการ  17.51 

 

30 30 
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3.3 การจดัการดา้นความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดลอ้ม  

 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและ

ทนัสมยั เพื่อใหทุ้กกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืนโดยใชห้ลกั 3R คือ ลดการใชท้รพัยากร 

(Reduce) หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดลอ้ม 

(Zero Emission) เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้ระบวนการสรา้งอตุสาหกรรมสะอาดอย่างแทจ้ริง  

 การจัดการสิ่งแวดลอ้มของบริษัทฯ ที่มีความรบัผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในระดบัมากและนอ้ย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบา้ง และยอมรบัว่าจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้พฒันา

กระบวนการประกอบกิจการ ใหส้ามารถลดผลกระทบพรอ้มกับปกป้องและบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้มใหก้ลับคืนมาไดด้ังเดิมในที่สุดเพ่ือเพิ่ม

มลูค่าและสรา้งความยั่งยืนใหก้บักิจการเอง รวมทัง้สงัคม ชมุชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเพ่ือยกระดบัการอนรุกัษ์พลงังานละสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธรุกิจ โดยวางเป้าหมายการลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการโดยใชพ้ลงังานทดแทน หรือพลงังานสะอาดเพ่ือลดการใชป้ริมาณไฟฟ้า ซึ่งบริษัทไดว้างแผน

เป็นรูปธรรมตัง้แต่ปี 2563 และตัง้เป้าหมายลดการใชป้ริมาณไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานทดแทนใหไ้ดร้อ้ยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างไรก็ดี 

บริษัทจะมีการทบทวนเป้าหมาย การจดัการในดา้นสิ่งแวดลอ้มทุกปี เพื่อแผนปฎิบตัิที่เป็นรูปธรรม มีการปลูกสรา้งจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน

สะอาด หรือพลงังานทดแทน  

 

3.3.2 ผลการดำเนินงานดา้นสิง่แวดล้อม  

 
เหล็ก ZIGA เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

• เหล็กซิกา้ คือเหล็กกัลวาไนซท์ี่เพิ่มระดบัป้องกนัสนิมทัง้ในและนอก เพราะขึน้รูปจากเหล็กกลัวาไนซท์ี่ชุบเสร็จและลดขัน้ตอนการชุบเคมี
เพ่ือป้องกนัสนิมเพ่ิม  

• เหล็กกัลวาไนซไ์ดร้บัการประเมินว่าเป็นเหล็กที่ใชพ้ลงังานวงจรชีวิตต ่า (low life cycle) และเหล็กกลัวาไนซเ์ป็นเหล็กที่ใชพ้ลงังานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดขบวนการผลิตและวงจรชีวิตของเหล็กชนิดนี ้ 

 
คุณสมบัติทีโ่ดดเด่น  

1. ประสิทธิภาพของทรพัยากร ขบวนการผลิตเหล็กกลัวาไนซ ์ใชท้รพัยากรที่มาจากธรรมชาติ ดงันัน้จึงลดภาระกบัสิ่งแวดลอ้ม 
2. รีไซเคิลได ้ต่อใหเ้หล็กกลัวาไนซถ์กูใชซ้ า้ก็ยงัสามารถน ามาใชต้่อได ้หรืออยู่ในรูปแบบเศษเหล็กก็ยงัสามารถน ามาใชอี้กได้ 
3. อายยุาว เหล็กประเภทนีอ้ายกุารใชง้านยาวมากเพราะป้องกนัสนิมไดด้ีกว่า ดงันัน้จึงเป็นเหล็กที่ดีทัง้ดา้นเศรษฐกิจ คือประหยดัตน้ทนุกว่า

และดีกบัสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย   
 
 
 

 

 

 

  

49 



 

 แบบ 56-1 One Report  2021 

พลังงานไฟฟ้า 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า หรือลดการใชพ้ลังงาน หรือการรณรงคก์ารใชพ้ลงังานเท่าที่จ  าเป็น บริษัทฯ  

ไดมี้มาตรการในการลดการใชไ้ฟฟ้า ดงัต่อไปนี ้
 

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

 
ผลการใชไ้ฟฟ้า 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2564 เพิ่มขึน้ (ลดลง) % 

                               ค่าไฟฟ้า 12.94 11.44 (1.50) 11.59% 
 

 

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทฯ มีนโยบายและกลยุทธ์เรื่องการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดเรื่องการใช้ไฟฟ้า เพื่อจัดการลดปัญหาพลังงานทดแทน  

โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ซึ่งติดตัง้เสรจ็เรียบรอ้ยเม่ือเดือนธันวาคม 2564 
 
 

    SOLAR CELL POWER PLANT 
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ตัวชีวั้ดผลด้านการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ 
 

1. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้หลงัจากตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ 
ข้อมูล การผลิตไฟฟ้า 

ขนาดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(A) 540 วตัตส์งูสดุ การผลิตไฟฟ้ารวมต่อชั่วโมง 
(A) x (B) = (ก) 1,317.60 กิโลวตัตส์งูสดุ จ านวนแผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่ติดตัง้ (B) 2,440 แผง 

จ านวนเวลาที่ผลิตไฟฟ้าไดต้่อวนั 4 ชั่วโมง (C) ปริมาณผลติไฟฟ้าต่อปี 
((ก) x (C) x (D))*80% = (ข)  1,264,896 kWh/ปี 
  

จ านวนวนัท างานต่อปี ตามโครงการทีด่  าเนินการอยู่เดิมที่ยื่นขอรบั
การส่งเสริม 300 วนั (D)  
 
การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจ ตามระบบ 3R ( Reduce Reuse Recycle ) มีการ
สรา้งจิตส านึกและการมีส่วนรว่มกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง และมีระบบการคดัแยกขยะตามประภทที่มีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

  

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน า้มันที่ไม่ใชแ้ลว้ คือประเภท coolant oil โดยด าเนินการรวบรวมจัดเก็บเพื่อส่งก าจัด และไดว้่าจา้ง
บริษัทฯ ที่ไดร้บัอนญุาติจากกรมโรงงาน เพ่ือน าไปก าจัดดว้ยวิธีที่ถกูตอ้งต่อไป โดยวิธีการก าจัดคือเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรบัของเสีย
อนัตราย  

 
ผลการด าเนินการก าจัดของเสีย 

หน่วย : ตนั  

 ปี 2563 ปี 2564 

ก าจดัน า้มนัสบู่ (coolant oil) 21.22 32.72 
ก าจดัตะกอน - - 
รวม 21.22 32.72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduce  

Reuse  

Recycle 
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3.4 การจดัการความยัง่ยนืในมติดิา้นสงัคม  

 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นสงัคม  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส  าคัญของการด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ซึ่งบุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส  าคญัที่ท  าใหเ้รา
สามารถขบัเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรพัยากรบคุคลใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด ตัง้แต่กระบวนการสรร
หา การดูแลและรกัษาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารเพื่อก้าวทันกับบริบทของโลกใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมพรอ้มการ 
Transform ธุรกิจ  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการบริหารทรพัยากรบุคคลที่ดีและใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การดูแลและ
รกัษาบุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากรพรอ้มทัง้ตอบสนองประเด็นความตอ้งการและความคาดหวงัของพนักงานโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน
และสวสัดิการ เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความกา้วหนา้มั่นคงในอาชีพและเพื่อใหก้ารพฒันาไปสู่องคก์รที่เขม้แข็งจึงตอ้งมุ่งเนน้
การพฒันาเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถใหก้บัพนกังานอย่างต่อเนื่อง  

 
การดูแลพนักงานและสังคม  
 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญกับการดูและทั้งพนักงานและสังคมซึ่งเป็นการดูแลสงัคมทั้งภายในและ
ภายนอก เพราะเราใหค้วามส าคญักับพนักงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองคก์รสู่ความยั่งยืน ดังนั้น บริษัท ฯ มีนโยบายให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนท์ี่เป็นธรรม มีการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการลดความเหลื่อมล า้ทาง
สงัคม โดยการส่งเสริมพนกังานใหมี้ทกัษะและโอกาสในการกา้วหนา้ดา้นการงานโดยไม่ค านึงถึงวฒิุการศึกษา แต่ค านึงถึงทกัษะในดา้นนัน้  ๆ 
ที่พึงจะปฏิบตัิงานได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรูคู้่กบัจริยธรรม และการแบ่งปันใหส้งัคมและชมุชน ผ่านการด าเนินงาน
โดยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตวัตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้
และมีความพึ่งพากนัและกนั โดยองคก์รมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ย
การไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

 
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยมีหลกัการที่ส  าคญั 2 ดา้นดงันี ้

• บริษัทฯ เนน้ความรกัความสามคัคีในหมู่พนักงาน อยู่รว่มกนัเหมือนญาติพี่นอ้ง ท างานอย่างสงบสขุในบรรยากาศการ
ท างานที่เอือ้อ านวย และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองและน าความรูค้วามสามารถรว่มกนัสรา้ง
ความกา้วหนา้ทัง้ต่อตนเองและองคก์ร จึงจดัใหมี้การอบรมและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง 

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

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

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควบคู่ไปกบัหนา้ที่ประจ าของพนกังาน จึงใหก้ าหนดนโยบายไวด้งันี ้ 

1. ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบัติงานของพนกังานทกุคน 
2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรุงสภาพการท างาน และสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส านึกของพนักงานใหป้ฏิบตัิงานดว้ยวิธีที่

ปลอดภยั 
4. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัจะตอ้งกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผูน้  า อบรมฝึกสอน จงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 
5. พนักงานทุกคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรพัยส์ินของบริษัทฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาที่

ปฏิบตัิงานในบริษัทฯ 
6. พนกังานทกุคนตอ้งดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ที่ที่ก าลงัปฏิบตัิงาน 
7. พนักงานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัทฯ และร่วมเสนอความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสถานที่หรือสภาพแวดลอ้มในการท างานและวิธีการท างานใหมี้ความปลอดภยั 
8. บริษัทฯ จะจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตามนโยบายที่ก าหนดไวข้า้งตน้เป็นประจ า 

 

ในปี 2564 บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั  ดงันี ้
 
การอบรมขึน้ตอนการปฏิบตัิงานการสงัเกตปัญหาและการแกไ้ขปัญหาแผนกเครื่องรีด 

 

 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทาง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม

ทักษะในการท างานของพนักงาน รวมถึงการลด

ของเสียจากการไม่เขา้ใจในขัน้ตอนการท างานและ

การใชง้านของเครื่องจกัร 
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การอบรมการสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละการขาย 

  

 
 
 
 
 
 
การอบรมการปฏิบตัิงานของแผนกลบคม-ท าเกลียว 

 

 
 
 
 
 
 
การอบรมเทคนิคการคดัแยกและจดัเก็บเพ่ือเพ่ิมพืน้ที่การใชง้าน 

 

 

 
 
 
 
การอบรมการท า CPR และการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้และอพยพหนีไฟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทางบริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้

ความรูเ้ทคนิคต่างๆเพื่อน ามาปรบัใชใ้นทีมขายและวิเคราะหส์ถานการณ์การ

ขาย เพื่อพัฒนาบุคลากรใหด้ีขึน้ วางแผนในดา้นงานขายที่ดีและท าใหบ้รรลุ

เป้าหมายเพ่ือประโยชนส์งูสดุ 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทาง

บริษัทไดจ้ัดใหมี้การอบรมใหค้วามรูเ้พื่อเพิ่มทักษะ

ในการท างานของพนักงาน รวมถึงการลดของเสีย

จากการไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานและการใช้

งานของเครื่องจกัร 

 

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่ม

พืน้พื ้นที่การใช้งานในการจัดเก็บ  เพิ่มลดเวลาใน

การค้นหา ลดอัตราความเสียหายจากการขนยา้ย 

และเช็คสต็อกง่าย 

 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้วิทยากรจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาท าการ

การอบรมดับเพลิงขั้นตน้ใหก้ับพนักงานที่ยังไม่ไดร้บัการอบรมและพนักงานที่

ตอ้งการทบทวนการอบม โดยได้เพิ่มหัวขอ้การอบรมการท า CPR ซึ่งสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิจากหุ่นจ าลองใหก้บัพนกังานของบริษัท  
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แนวทางการด าเนินงาน 
 

บริษัทฯ ท าการประเมินค่างานทุกต าแหน่งงาน เพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งค่าจา้งงานใหเ้หมาะสมกับค่างานของแต่ละต าแหน่งโดยการ
จา้งบริษัทที่ปรึกษาเขา้มาด าเนินการให ้เพื่อความเป็นกลางในการประเมินค่างาน และในทุกปีบริษัทฯ ไดส้  ารวจค่าตอบแทนและสวสัดิการที่
แข่งขนัไดแ้ละทบทวน เพื่อใหม้ั่นใจว่าโครงสรา้งค่าตอบแทนหรือสวัสดิการสามารถแข่งขนัได ้

 
บริษัทฯ มีระบบการวดัและการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนเพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัผูป้ฏิบตัิงาน 

กระบวนการและวิธีการ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะร่วมกับผูบ้งัคับบญัชาในการก าหนด Individual 
KPIs และรับทราบ Competency ประจ าต าแหน่งที่จะใช้ในการประเมินศักยภาพ ตั้งแต่ต้นปี  
บริษัทก าหนดใหมี้การติดตาม KPIs  บริษัทฯ ก าหนดใหมี้การติดตามปรบัปรุงผลงานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย และเพ่ือใหผ้ลประเมินมีความเที่ยงธรรม 
 
หวัขอ้การประเมินจะรวมถึงส่วนของการปฏิบตัิตามกฏระเบียบและวินยัในการท างาน การประเมินผล
ในส่วนของการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินในส่วนของความสามารถ
ในการเรียนรูง้านและการพฒันาตนเอง การประเมินผลในส่วนของการมีมนุษยส์มัพนัธก์ับผูร้่วมงาน
และการติดต่อสื่อสาร 
 

ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปี 2564 

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

ครอบครวั ZIGA ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี (พ.ศ) จ านวนพนักงานจ้างใหม่ 
2563 37 
2564 44 

จ านวนพนกังานจา้งใหม่ ปี 2564 
ทัง้หมด   44  คน 
โดยเป็น ชาย 35 คน และ หญิง 9 คน 

อัตราการจ้างงานปี 2563-2564 
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ความม่ันคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตตาม Career path มีการโอนย้ายหรือแต่งตั้งความรับผิดชอบ ตามความรู ้ความสามารถ  
โดยคดัเลือกจากพนักงานภายในก่อนเม่ือมีต าแหน่งงานว่าง บริษัทฯ มีการดแูลและก าหนดหลกัเกณฑเ์สน้ทางความกา้วหนา้ของพนกังานใน
ทกุระดบั โดยแบ่งออกเป็นสายบริหาร (Management) และสายปฏิบตัิการ (Specialist) ส่งเสริมพนักงานทุกคนมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงาน
และวิชาชีพที่ตนเองถนดัและมีความสามารถ มีโอกาสโอนยา้ยขา้มสายงาน หรือแต่งตัง้มอบหมายใหไ้ปรบัผิดชอบงานดา้นอ่ืน ๆ บริษัทฯ มอง
หาผูมี้ความสามารถทางดา้นสารสนเทศโดยคดัเลือกจากพนักงานบริษัทฯ ภายในก่อน และมีแผนแสวงหาบคุลากรเพิ่มเติมที่มีศกัยภาพ และ
บริษัทฯ เริ่มมีการอบรมพนกังานผ่านทัง้ช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 

 
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนบัสนุนความกา้วหนา้ในการพฒันาบุคลากรโดยมีเป้าหมาย พฒันาบคุลากรใหเ้ขา้กบับริบทใหม่ที่มีเร่ือง
ของดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ มีการลดขั้นตอนการท างานโดยการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ประมวลผล เพ่ือตดัสินใจและใชเ้ป็นช่องทางสื่อสาร และเพ่ือการยกระดบับริษัทสู่ยุคดิจิทลั ในส่วนทกัษะด้านดิจิทลัของพนักงาน เบือ้งตน้ให้
รูเ้ท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
หรือ Digital literacy หมายถึง ทกัษะในการน าเครื่องมือ อปุกรณ ์และเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร ์โทรศพัท ์แทปเลต 
โปรแกรม คอมพิวเตอร ์และสื่อออนไลนม์าใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกันหรือใชเ้พื่อพัฒนา
กระบวนการท างานหรือระบบงานในองคก์รใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งการมีส่วนร่วม สรา้งแรงจูงใจและสรา้ง
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากร จัดใหมี้การฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติงานจริงหรือสอนระหว่างปฏิบัติงานตลอดจนก าหนด
มาตรการหรือขอ้บังคับใหบุ้คลากรในส านักงานตอ้งพัฒนาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างจริงจัง โดยการเช่ือมโยงกับการ
บริหารทรพัยากรบคุคลของหน่วยงาน 

1. ดา้นการใชง้านคอมพิวเตอร ์มุ่งเนน้ใหบ้คุคลากรใชค้อมพิวเตอร ์ฮารด์แวร ์ระบบปฏิบตัิการ และการจดัการขอ้มลูต่าง ๆ ได ้เช่น   
    การสรา้งแฟ้มขอ้มลู การเคลื่อนยา้ยแฟ้มขอ้มลู เป็นตน้ 
2. ดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า บคุลากรส่วนใหญ่สามารถจดัการงานเอกสาร การจดัรูปแบบขอ้ความ จดัการย่อหนา้ 
    เอกสาร แทรกวตัถลุงบนงานเอกสาร จดัรูปแบบเอกสาร และพิมพเ์อกสารได ้
3. ดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ บคุลากรส่วนใหญ่สามารถจดัการแผ่นงาน จดัเซลลแ์ถว คอลมัน ์การปรบัแต่งขอ้มลูในแผ่น 
    งาน การจดัรูปแบบแผ่นงาน การ ค านวณขอ้มลูบนแผ่นงาน การแทรกวตัถุ 
 
 

จ านวนอัตราบุคลากรที่ว่าจ้างในย่านพระสมุทรเจดีย ์

ชาย 

36 คน 

หญงิ 

18 คน 
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4. ดา้นการใชอิ้นเทอรเ์น็ต บริษัทฯ มุ่งสรา้งบคุลากรส่วนใหญ่สามารถใชง้าน อินเตอรเ์น็ตได ้เช่น เรียนรูก้ารใชง้านจากเว็บ 
    บราวเซอร ์การเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่าน Streaming และ e – learning ผ่านเว็บบราวเซอรต์่างๆ มีความสามารถในการคน้หาขอ้มลู 
    จากเสิรช์เอนจิน เช่น Google เป็นตน้ และบคุลากรบางส่วนสามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
5. ดา้นการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ บริษัทฯ บคุลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถใชง้าน โปรแกรมน าเสนอ การสรา้งงาน การจดัการมมุมอง 
    การเลือกใชเ้คา้โครง การใชง้านขอ้ความบนสไลด ์
6. ดา้นการท างานรว่มกันแบบออนไลน ์บริษัทฯ มุ่งสรา้งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เคยใชก้าร ท างานร่วมกันแบบออนไลน ์การใชง้าน
และการแบ่งปันพืน้ที่การท างานออนไลน ์การใชง้านโปรแกรมแบ่งปันหนา้จอ การใชง้านโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
เรียนรูก้ารท างานโดยใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ Video Conference, E – mail, Messaging และเครื่องมือเทคโนโลยีในการแชร์
ขอ้มลู เพื่อที่จะใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดใ้นสถานที่ต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก และรวดเรว็มากยิ่งขึน้ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จัดใหมี้การฝึกอบรมโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนในระหว่างปฏิบัติงานจริง หรือ
การศกึษาดงูานจากหน่วยงานอื่น   

โครงการพี่เลีย้ง ZIGA   

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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญกับการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง 
เพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่องรวมทัง้เป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ  
ซึ่งจะท าใหผู้บ้ริหารสามารถปรบัตวักบับริบทใหมของโลกเพ่ือ Transform ธุรกิจในอนาคต 

การอบรมกรรมการ 
 
บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และแสวงหาความรูใ้นหนา้ที่กรรมการและ

ธุรกิจอยู่เสมอและบริษัทสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนไดศ้ึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งท าใหเ้กิดมมุมองที่มีประโยชนน์ ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ยงัไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกิจกรรมสัมมนาความรูใ้นดา้นต่างๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน ตลอดจนเป็น
วิทยากรรบัเชิญในกิจกรรมสมัมนาต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์และความคิดเห็นกับ
หน่วยงานต่างๆเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์และความคิดเห็นกบัหน่วยงานต่างๆ อีกดว้ย 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมพนักงานทัง้หมด (ช่ัวโมง) 46 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมโดยเฉล่ีย (ช่ัวโมง) 7.5 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท) 16,000 
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โครงการรวมใจสูภ้ัยโควิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าโครงการรวมใจสูภ้ยัโควิด เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโควิด โดยน าอาหารและเครื่องดื่มไป

มอบใหแ้ก่โรงพยาบาลวิภาราม-ชยัปราการ โรงพยาบาลเอราวณั 2 และศนูยช์่วยเหลือเบือ้งตน้ผูป้ระสบภยั โควิด 19 หนองจอก 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน)  ไดจ้ัดท าโครงการรวมใจสูภ้ัยโควิด โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนบุคคลทั่วไปที่ยงัไม่ไดร้บัวคัซีน 

เข็มแรก สามารถเดินทางมารบัวคัซีนเข็มที่ 1 (ซิโนฟารม์) ไดท้ี่บริษัทฯ โดยมีบคุคลทั่วไปสนใจเป็นจ านวนมาก  
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นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้ริหารฯและพนกังาน การมอบรางวลัเพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ เป็นการสรา้งความ

ตระหนกัและส่งเสริมพนกังานในดา้นตา่งๆ  ในกิจกรรมไหวร้บัพร ตรุษจีน  

การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การบริหารการส่งมอบสอดคล้องกับแผนผลิต 

           บริษัทมีนโยบายยกระดบัการบริหารงานดว้ย Power Bi เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จของลูกคา้ในการไดร้บัสินคา้ตรงเวลาและสามารถวาง
แผนการจัดการสต๊อกของลูกคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหทุ้กๆการส่งมอบสินคา้และบริการเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย ถูกตอ้ง และ
สามารถตรวจสอบได ้บริษัทไดน้ ามาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015 มาก ากบัดแูลขัน้ตอนและวิธีการตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหา 
การสั่งซือ้ การตรวจรบั และการขนส่ง บริษัทมีแนวทางการด าเนินการที่ส  าคญัดงันี ้

 

 
ความถูกต้อง 
บริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของสินค้า ข้อก าหนดสินคา้ และการส่งมอบให้เป็นไปตามก าหนด
เง่ือนไขการส่งมอบ รวมถึงเอกสารการส่งมอบต่างๆ ตามความตอ้งการลูกคา้ โดยจะมีกระบวนการท างาน

และตรวจสอบความถกูตอ้งของสินคา้ (checklist) ก่อนน าสินคา้ส่งไปยงัสถานที่นดัหมาย 

 

 เวลา 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัมากที่สุดเร่ืองการส่งมอบตามแผน ซึ่งบริษัทฯ ใชร้ะบบ power bi ในการบริหาร
จดัการ เพื่อใหก้ารสนบัสนนุการวางแผนสินคา้และสต๊อกคงคลงัใหล้กูคา้ เพ่ือมิใหเ้กิดผลกระทบต่อลกูคา้จาก
การน าสินคา้ไปใชง้าน หรือจ าหน่ายต่อเนื่องจากสินคา้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

 ความรวดเร็ว 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการส่งมอบและให้บริการเพื่อตอบสนองลูกค้าในบางกรณีที่
ตอ้งการใชส้ินคา้เร่งด่วน บริษัทฯ มีขัน้ตอนการจดัการความส าคญัและใหบ้ริการกับลกูคา้ ในเรื่องการส่งมอบ 
การบริหารงานขนส่ง บริษัทฯ มีขั้นตอนและลดความผิดพลาดดว้ยระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความส าเรจ็ลกูคา้ 

 

 มาตรฐาน 
เพ่ือใหเ้กิดการส่งมอบสินคา้ที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ไดร้กัษาระดบัมาตรฐานในการส่งมอบสินคา้และบริการให้
คงที่สม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบสินค้าและบริการตามมาตรฐานทุกครั้ง และยินดีรับฟัง
ขอ้เสนอแนะน าเพื่อยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้ สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และท าใหเ้กิดความแตกต่าง
จากคู่แข่ง 
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4.1 วเิคราะหก์ารดำเนนิงานและฐานะการเงนิ  

 
บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ภายใตแ้บรนดส์ินคา้ “ZIGA” และท่อเหล็ก

รอ้ยสายไฟภายใตแ้บรนดส์ินคา้ “DAIWA” และพฒันาสินคา้เพิ่มมลูค่าโดยนวตักรรม ระบบรา้นคา้ส าเรจ็รูป (I-RETAIL)  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีแผนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายองคก์รโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแกไ้ขปัญหา

ลูกคา้ และสรา้งความไวว้างใจในสินค้าภายใตแ้บรนด ์ZIGA และ DAIWA โดยใชน้วัตกรรมในการแก้ไขปัญหาลูกค้า (Better , Cheaper, 
Faster) รวมทัง้วิสยัทศัน ์บริษัท “ Value creation through innovation” นวตักรรมสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืน 
         บริษัทฯ เริ่มตน้ดว้ยการเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ( Electrical conduit ) ภายใตแ้บรนด ์“ไดว่า (“DAIWA”) ต่อมาไดพ้ัฒนา
รูปแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการลกูคา้โดยอาศยัเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม พฒันาเป็นสินคา้ในกลุ่มของเหล็กโครงสรา้งประเภท pre-
zinc ภายใตแ้บรนด ์(“ZIGA”) บริษัทฯ มีแผนงานในอนาคตดงันี ้

1.    ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สรา้งลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

2.    ขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่
อปุทาน ลดตน้ทนุบริหาร 

3.    วิจยัพฒันาสินคา้นวตักรรม กระบวนการและบริการเพ่ือรองรบับริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  

จดุเด่นในการแข่งขนั 

1.    ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ( Innovation) และการเพิ่มมูลค่าสินค้า  
(Value Creation)  

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

DAIWA 

 

 

 

 

 

 

  4. การวเิคราะหแ์ละคำอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดงัต่อไปนี ้

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีโครงสรา้งรายไดร้วม ดงันี ้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย             

(1) รายไดจ้ากการขาย - ZIGA  650,969 81.85 856,031 85.98 966,177 79.85 

(2) รายไดจ้ากการขาย - 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 

รายไดอ่ื้น 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 

 

รายไดร้วมของบริษัทฯ ในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 มีจ านวน 795.30 ลา้นบาท , 995.68 ลา้นบาท และ 1,210.05 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  โดยสินคา้ในกลุ่ม ZIGA เป็นกลุ่มสินคา้หลกัที่บริษัทฯ จ าหน่ายในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 79-85 ของรายไดจ้ากการขาย และ
รองลงมาเป็นสินคา้ในกลุ่ม DAIWA บริษัทฯ มิไดมุ้่งเนน้การจ าหน่ายมากนัก เนื่องจากตอ้งการใชก้ าลงัการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตสินคา้
กลุ่ม ZIGA ส่งผลใหย้อดขายในกลุ่มสินคา้ DAIWA มีสดัส่วนเพียงประมาณรอ้ยละ 15.34 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ 

   รายได้จากการขาย 

 

รายได้จากการขาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA  650,969 85.64 856,031 87.98 966,177 84.66 
รายไดจ้ากการขาย - DAIWA  109,197 14.36 116,901 12.02 175,106 15.34 

รายไดจ้ากการขายรวม 760,166 100.00 972,932 100.00 1,141,283 100.00 

 

โดยรายไดจ้ากการขายแบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ ์ZIGA, ผลิตภัณฑ ์DAIWA และรายไดจ้ากการขายอ่ืน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ ์ZIGA 

เป็นสินคา้ประเภทเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc ชุบสังกะสี (Galvanized) ซึ่งบริษัทฯ สามารถผลิตไดท้ั้งในรูปแบบท่อกลม  
ท่อแบน ท่อเหลี่ยม และรูปตวัซี มีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีขนาดหนา้ตดัหรือเสน้ผ่าศูนยก์ลางและความหนาแตกต่างกันไป 
ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตสินคา้ในรูปแบบท่อกลมเป็นหลัก ในปี 2562 บริษัทฯ เริ่มเพ่ิมผลิตสินคา้ในรูปแบบท่อเหลี่ยม ท่อแบน และตัวซี  โดยมี
รายไดจ้ากการขาย ZIGA ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 650.97 ลา้นบาท และ 856.03 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
85.64 และรอ้ยละ 87.98 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั   
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กลุ่มลูกคา้ของผลิตภัณฑ์ ZIGA สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั และกลุ่ม
ลูกคา้รายย่อย (ขายปลีก) ซึ่งกลุ่มลูกคา้รายย่อยนี ้รวมถึงลูกคา้ที่เป็นรา้นคา้ปลีกที่เขา้มาซือ้และรบัสินคา้ดว้ยตัวเองที่บริษัท ฯ เพื่อน าไป
จ าหน่ายอีกต่อหนึ่ง, ลกูคา้ที่ซือ้สินคา้ผ่านทาง ZIGA OUTLET และลกูคา้ที่ซือ้สินคา้ผ่านทาง Online 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย ZIGA เท่ากบั 966.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84.66  ของรายไดจ้ากการ
ขายรวม โดยรายได้จากการขาย ZIGA เพิ่มขึน้จ านวน 110.15 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.87 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย ZIGA ในปี 2563 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย ZIGA ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 

 

รายได้จากการขาย ZIGA 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย - ZIGA       
ผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 530,675 81.52 703,354 82.16 830,494 85.96 
รายย่อย (ขายปลีก) 120,294 18.48 152,676 17.84 135,683 14.04 

รวม ZIGA 650,969 100.00 856,030 100.00 966,177 100.00 
 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ ์DAIWA 
เป็นสินคา้ประเภทท่อเหล็กรอ้ยสายไฟ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตไดต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีรูปแบบเป็นท่อกลม ขนาดความยาว 3 

เมตร และมีขนาดหนา้ตัดหรือเสน้ผ่านศูนยก์ลางและความหนาแตกต่างกันไป โดยมีรายไดจ้ากการขาย DAIWA ในปี 2562 และปี 2563
เท่ากับ 109.20 ลา้นบาท และ 116.90  ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.36 และรอ้ยละ 12.02  ของรายไดจ้ากการขายรวม 
ตามล าดบั   

สาเหตุที่รายไดจ้ากการขาย DAIWA มีสดัส่วนนอ้ยกว่ารายไดจ้ากการขาย ZIGA เนื่องจาก บริษัทฯ วิเคราะหค์วามตอ้งการของ
ตลาดพบว่าปริมาณความตอ้งการบริโภคสินคา้ของกลุ่มลูกคา้ผลิตภัณฑ ์ZIGA มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณความตอ้งการบริโภคสินคา้ของกลุ่ม
ลูกคา้ผลิตภัณฑ ์DAIWA ประกอบกับ กลุ่มลูกคา้ผลิตภัณฑ์ ZIGA มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ Distributor ที่มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรก าลังการผลิตโดยมุ่งเนน้การผลิต ผลิตภัณฑ์ ZIGA เพื่อจ าหน่ายมากกว่าผลิตภัณฑ ์DAIWA  
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เพ่ือใหเ้กิด efficiency สูงสดุ  โดยอาศยัการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึจากระบบ ERP (ซึ่งบริษัทฯ
ใชซ้อฟทแ์วร ์ Microsoft Dynamics AX และ POWER BI) แมว้่าราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรมัของผลิตภัณฑ ์DAIWA จะสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย
ต่อกิโลกรมัของผลิตภณัฑ ์ZIGA ก็ตาม 

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

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย DAIWA เท่ากับ 175.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.34  ของรายไดจ้าก

การขายรวม โดยรายไดจ้ากการขาย DAIWA เพ่ิมขึน้จ านวน 58.20 ลา้นบาท ซึ่งมีอตัราการเพ่ิมขึน้ของยอดขายรอ้ยละ 49.79 

เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย DAIWA ในปี 2564 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย DAIWA เพ่ิมขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 

และลดลงในกลุ่มลูกคา้รายย่อย (ขายปลีก) เนื่องจากบริษัทฯ มีการท าการตลาดเพ่ิมขึน้ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) โดยสินคา้กลุ่ม DAIWA 

นัน้เป็นสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้อยู่แลว้ 
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รายได้จากการขาย DAIWA 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย – DAIWA       
ผูแ้ทนการคา้ (ขายส่ง) 106,738 97.75 114,894 98.28 174,663 99.75 
รายย่อย (ขายปลีก) 2,459 2.25 2,007 1.72 442 0.25 

รวม DAIWA 109,197 100.00 116,901 100.00 175,105 100.00 
 

รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้นของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษซาก, ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ิน, ก าไรจากการปรบัมลูค่าการลงทุน 
รายไดจ้ากการไดร้บัคืนภาษีทุ่มตลาด, รายไดจ้ากการขุดสกุลเงินดิจิทัล -สุทธิ และรายไดอ่ื้นๆ เช่น รายไดค้่าขนส่งและดอกเบีย้รบั เป็นตน้   
โดยบริษัทฯมีรายไดอ่ื้นใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 13.22 ลา้นบาท และ 16.46 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.74 และ
รอ้ยละ 1.69 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ในปี 2562 และปี 2563 ส่วนประกอบหลกัของรายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษซาก 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 68.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.02  ของรายไดจ้ากการขาย โดยรายไดอ่ื้น
เพ่ิมขึน้ จ านวน 52.30 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 317.69 เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดอ่ื้นในปี 2563 โดยส่วนประกอบหลกัเป็น
รายไดจ้ากการไดร้บัคืนภาษีทุ่มตลาด คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.97 ของรายไดอ่ื้น  

และในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัท ซิกา้ เอฟซี จ ากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท ไดเ้พ่ิมการท าธุรกิจขุดคริปโตเคอรเ์รนซีโดยทาง
บริษัทฯ ไดบ้นัทึกรบัรูร้ายไดอ่ื้นในงบการเงินรวมแลว้เป็นจ านวน 0.67 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้อ่ืน บริษัท 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก  10,551 79.80 14,021 85.17 15,993 23.26 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ิน  1,495 11.31 1,061 6.45 - - 
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุ  - - 29 0.17 - - 
รายไดจ้ากการไดร้บัคืนภาษีทุ่มตลาด  - - - - 50,860 73.97 
รายไดจ้ากการขดุสกลุเงินดิจิทลั-สทุธิ ZFC - - - - 666 0.97 
อ่ืนๆ  1,176 8.89 1,351 8.21 1,243 1.80 
รวมรายไดอ่ื้น  13,222 100.00 16,462 100.00 68,762 100.00 
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กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 21.91 ลา้นบาท และ 6.28 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน เท่ากับ -11.15 ลา้นบาท โดยก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน 

ลดลง จ านวน 17.43 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 277.39 เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน ในปี  
ทั้งนี ้เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบขอ้มูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจ าเพื่อให้

สามารถตอบสนองไดท้ันท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บริษัท ฯ มีการท าสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (forward contract) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใตดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร     

 

ต้นทุนขายและกำไรข้ันต้น 

ต้นทุนขาย 
ตน้ทนุขายของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 684.79 ลา้นบาท และ 772.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 90.08 

และรอ้ยละ 79.43 ของรายไดจ้ากการขายในแต่ละปีตามล าดบั   
ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายเท่ากับ 855.46  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.96 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งตน้ทุน

ขายเพ่ิมขึน้จ านวน 82.62 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.69 เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนขายในปี 2563 โดยองคป์ระกอบที่ส  าคญัของตน้ทุน
ขาย ไดแ้ก่ ตน้ทนุสินคา้ที่ผลิต  ซึ่งมีตน้ทนุวตัถดุิบเป็นรายการหลกั คิดเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 80 ของตน้ทนุสินคา้ที่ผลิต 
 

ก าไรข้ันต้น 
ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 75.37 ลา้นบาท และ 200.09  ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 9.92 และรอ้ยละ 20.57 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั    
ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 285.83  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 25.04 ของรายไดจ้ากการ

ขาย  ซึ่งก าไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 85.74 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 42.85 เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรขัน้ตน้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าใหต้น้ทุนผลิตสินคา้ต่อหน่วยลดลง นับตัง้แต่เริ่มเปิดใชพ้ืน้ที่คง
คลงั ในไตรมาส 3 ปี 62 ส่งผลใหมี้การบริหารสดัส่วนของสินคา้ในกลุ่มที่สามารถสรา้งอตัราก าไรไดด้ี โดยเฉพาะ ลกูคา้ในตลาดซ่อมแซมและ
ตกแต่งบา้น  ทั้งในส่วนของ ลูกคา้ออนไลนแ์ละออฟไลน์ นอกจากนี ้บริษัทไดร้บัความไวว้างใจในมาตรฐานสินคา้ของแบรนด ์ZIGA และ 
DAIWA ท าใหไ้ดร้บัโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส าคญัของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อนึ่งถึงแมว้่าในปี 2563-2564 นีเ้ป็นช่วงที่
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดร้บัผลกระทบการระบาดของไวรสั COVID-19 แต่เนื่องจาก แผนการตลาดที่มุ่งเนน้ในการเชื่อมโยงผูค้นมากขึน้ 
“Connect People” และแกปั้ญหาใหลู้กคา้ในตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึน้ (niche market) จึงท าใหบ้ริษัทฯ สามารถสรา้งอตัราก าไรไดด้ีอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ลูกคา้มีความรูใ้นตวัสินคา้มากขึน้ท าใหเ้หล็กประเภท pre-zinc ไดร้บัความนิยมในการใชอ้ย่างแพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากลด
ตน้ทุน สะดวกในการใช้งานและป้องกันสนิมได้ดีกว่า  รวมทั้งคู่ค้าสามารถไวว้างใจในมาตรฐานการผลิตของบริษัทจึงท าให้ได้รบัความ
สนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัสามารถปรบัราคาขายไดม้ากขึน้ ส่งผลใหร้ายไดแ้ละอตัราก าไรของบริษัทฯ เติบโต 
 

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 55.71 ลา้นบาท และ 61.32 ลา้นบาท  
ตามล าดบั   หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับรอ้ยละ 7.01 และรอ้ยละ 6.16 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 10.06 ในปี 2563 

ส าหรบัปี 2564 ตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 83.65 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6.91  
ของรายได้รวม  ซึ่งต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 22.33 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 36.41  
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2563 โดยมีรายละเอียดตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม ดงันี ้ 
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายของบริษัทฯ ใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 19.61 ลา้นบาท และ 25.23 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น

สัดส่วนเท่ากับรอ้ยละ 2.58 และรอ้ยละ 2.59 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดับ  โดยในปี 2563 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
28.67 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายเท่ากับ 26.18 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.29 ของรายได้จากการขาย   
ซึ่งตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 0.95  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.75  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2563  
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 36.10 ลา้นบาท และ 36.09 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น

สดัส่วนเท่ากับรอ้ยละ 4.75 และรอ้ยละ 3.71 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ซึ่งค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเป็นจ านวน 0.01 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 0.04 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั 

ส าหรบัปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 57.47 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.04 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งค่าใชจ้่ายใน
การบริหารเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 21.38 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 59.25  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยส่วนใหญ่ 
เพ่ิมขึน้จากการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ 7.1 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีจ้ากผลิตภัณฑD์AIWA), ค่าเช่าอาคารส านกังานเพ่ิมขึน้ 4.2 ลา้น
บาท และค่าใชจ้่ายพนกังาน 

 

กำไรสุทธิ, อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิใน ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 37.20 ลา้นบาท และ 117.71 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิรอ้ย
ละ 4.68 และรอ้ยละ 11.82 ตามล าดบั และในส่วนของอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ส าหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนเท่ากับรอ้ย
ละ 14.97 เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2562 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 4.67 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 204.23 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิรอ้ยละ 16.88  ของรายไดร้วม  ซึ่งเพิ่มขึน้เป็น
จ านวน 86.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 73.51 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยสาเหตุที่ก าไรสุทธิเพิ่ม
ขึน้มาจากก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้ จากสาเหตทุี่กล่าวไวใ้นหวัขอ้ของก าไรขัน้ตน้ และรายไดจ้ากการไดร้บัคืนภาษีทุ่มตลาด และในส่วนของอตัรา
ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 22.50  เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 14.97 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 19,609 35.20 25,231 41.15 26,177 31.29 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 36,103 64.80 36,088 58.85 57,470 68.71 

รวม 55,712 100.00 61,319 100.00 83,647 100.00 
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4.2 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั  

สินทรัพย์ 

สินทรพัยข์องบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1,158.63 ลา้นบาท และ 1,383.60 ลา้นบาท ตามล าดับ  โดยสินทรพัย์
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.42 เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2562 โดยสินทรพัยห์มุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนใน ปี 2562 และ ปี 2563  รอ้ยละ 
49.84 และรอ้ยละ 49.54 ของสินทรพัยร์วมตามล าดบั  และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนใน ปี 2562 และปี 2563  รอ้ยละ 50.16 และ
รอ้ยละ 50.46 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั 

ส าหรบัสินทรพัยข์องบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 1,810.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30.82 เม่ือเปรียบเทียบกบั
สินทรพัย ์ณ สิน้ปี 2563 

โดยสินทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.16 ของสินทรพัยร์วม โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2563 สินทรพัยห์มนุเวียน
เพ่ิมขึน้ จ านวน 294.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 43.01 จากการเพ่ิมขึน้ของ สินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 267.66 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 82.92 

และสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 45.84 ของสินทรพัยร์วม โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2563 สินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ จ านวน 131.54 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 18.84 ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์จ านวนสทุธิ 
68.45 ลา้นบาท จากการซือ้ทรพัยส์นิเพ่ิม/รบัโอนจ านวน 95.59 ลา้นบาท และเพ่ิมขึน้จากคา่เสื่อมราคาจ านวน 27.14 ลา้นบาท บริษัทฯ  
มีรายการสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ส  าคญั คือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 41.19 ของสินทรพัยร์วม  
 

โดยรายละเอียดของสินทรพัย ์มีดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

 
31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 258,221 22.29 197,145 14.25 198,968 10.99 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  88,902 7.67 160,341 11.59 182,434 10.08 
สินคา้คงเหลือ  227,432 19.63 322,789 23.33 590,446 32.62 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2,939 0.25 5,218 0.37 8,502 0.47 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 577,494 49.84 685,493 49.54 980,350 54.16 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
   สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
0.28 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 570,786 49.26 677,095 48.94 745,544 41.19 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ - - 11,391 0.82 18,585 1.03 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
สินทรพัยส์กลุเงินดิจิทลั - สทุธิ 

4,210 
- 

0.36 
- 

2,921 
- 

0.21 
- 

2,750 
666 

0.15 
0.04 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ค่าบริการขดุเหรียญสกลุเงินดิจิทลัจ่ายล่วงหนา้ 

2,582 
- 

0.22 
- 

3,418 
- 

0.25 
- 

1,863 
51,264 

0.10 
2.83 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3,558 0.32 3,285 0.24 3,975 0.22 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 581,136 50.16 698,110 50.46 829,647 45.84 

รวมสินทรพัย ์ 1,158,630 100.00 1,383,603 100.00 1,809,997 100.00 
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 182,433 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
10.08 ของสินทรพัยร์วม  โดยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.78  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ลกูหนีก้ารคา้       
บคุคลภายนอก 49,819 56.04 116,580 72.71 140,788 77.17 
เช็ครบัล่วงหนา้ 33,906 38.14 39,135 24.40 147 0.08 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต - - - - -7,065 -3.87 
รวมลกูหนีก้ารคา้ 83,725 94.18 155,715 97.11 133,870 73.38 

ลกูหนีอ่ื้น       
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 4,820 5.42 4,479 2.79 7,230 3.96 
ลกูหนีอ่ื้น 357 0.40 147 0.10 211 0.12 
ลกูหนีก้รมศลุกากร - - - - 41,122 22.54 
รวมลกูหนีอ่ื้น  5,177 5.82 4,626 2.89 48,563 26.62 

รวม  88,902 100.00 160,341 100.00 182,433 100.00 

 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 160.34 ลา้นบาท และ 182.43 ลา้นบาท ตามล าดับ  
คิดเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา้ 8.13 เท่า และ 7.88 เท่า ตามล าดับ ซึ่งลูกหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.78 จากปี 2563 ส่งผลให้
บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยใน ปี  2563 และปี 2564 เท่ากับ 44.30 วัน และ 45.67 วัน ตามล าดับ  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถ
บริหารจดัการลกูหนีก้ารคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเจรจาเงื่อนไขการคา้ที่เขม้งวด โดยการแบ่งชัน้อายขุองลกูหนีก้ารคา้มีดงันี ้
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ตารางแสดงลกูหนีก้ารคา้และเช็ครบัลว่งหนา้ 

ลูกหนีก้ารค้า 
 

31 ธ.ค. 62 
 

31 ธ.ค. 63 
 

31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ลกูหนีก้ารคา้       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,673 79.63 90,698 77.80 92,552 69.21 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 9,995 20.07 18,508 15.88 39,182 29.30 
คา้งช าระ 3-6 เดือน 151 0.30 5,453 4.68 1,223 0.91 
คา้งช าระ 6-12 เดือน - - 1,018 0.87 2,901 2.17 
เกินกว่า 12 เดือน - - 903 0.77 4,930 3.69 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต - - - - -7,065 -5.28 

รวมลูกหนีก้ารค้า 49,819 100.00 116,580 100.00 133,723 100.00 
เช็ครบัล่วงหนา้       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,538 78.27 25,682 65.62 147 100.00 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 7,368 21.73 12,319 31.48 - - 
คา้งช าระ 3-6 เดือน - - 1,134 2.90 - - 

รวมเช็ครับล่วงหน้า 33,906 100.00 39,135 100.00 147 100.00 
รวมลูกหนีก้ารค้าและเช็ครับล่วงหน้า 83,725  155,715  133,870  

 
ทัง้นี ้เช็ครบัล่วงหนา้ คือลูกหนีก้ารคา้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเงิน แต่บริษัทไดร้บัเช็คช าระค่าสินคา้ซึ่งลงวันที่จ่ายเงินตามก าหนด 

และบริษัทจะน าเช็คดงักล่าวไปขึน้เงินเม่ือถึงวนัครบก าหนดช าระตามที่ระบหุนา้เช็ค  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการใหว้งเงินและเง่ือนไขเครดิตลูกคา้ เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาตามเกรด

ของลกูคา้ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น กลุ่มลกูคา้ใหม่ (New Account), กลุ่มลกูคา้ (Account), กลุ่มลกูคา้หลกั (Key Account) และกลุ่มลกูคา้ส าคญั 
(VIP) โดยเกณฑป์ฏิบตัิกบัลกูคา้ครอบคลมุถึงการก าหนดเพดานของวงเงินส าหรบัลกูคา้ที่ไดเ้ง่ือนไขเครดิตเทอม ในแต่ละประเภท    นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยอา้งอิง จากขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต และน าขอ้มูลที่มีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) เกี่ยวกบัลกูหนีน้ัน้ 
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจมาใช ้ซึ่งก าหนดใหพ้ิจารณาผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุหนีแ้ละรบัรูผ้ลขาดทุนตัง้แต่การ
รบัรูร้ายการลกูหนีก้ารคา้ 
 

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2562 , ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 227.43 ลา้นบาท, 322.79 ลา้นบาท และ 590.45 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 19.63, รอ้ยละ 23.33 และรอ้ยละ 32.62 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดับ  สินคา้คงเหลือโดยส่วน
ใหญ่เป็นวตัถุดิบและสินคา้ส าเรจ็รูป โดยคิดเป็นอตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 5.55 เท่า, 4.41 เท่า และ 3.89 เท่า ตามล าดบั โดยบริษัทฯ
มีระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ยจ านวน 64.88 วนั , 81.68 วนั และ 92.50 วนั ตามล าดบั 
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สินค้าคงเหลือ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

 
31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
วตัถดุิบ 80,415 35.36 111,835 34.65 349,535 59.20 
งานระหว่างท า 285 0.13 285 0.09 285 0.05 
สินคา้ส าเรจ็รูป 144,320 63.45 206,360 63.93 233,672 39.58 
วสัดสุิน้เปลือง 3,623 1.59 5,520 1.71 7,365 1.25 
สินคา้คงเหลือรวม 228,643 100.53 324,000 100.38 590,857 100.07 
หกั ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (1,211) (0.53) (1,211) (0.38) (411) (0.07) 
สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 227,432 100.00 322,789 100.00 590,446 100.00 

 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง มีรายละเอียด ดงันี ้
กลุ่มอายสุินคา้  (Aging) อตัราการตัง้ค่าเผื่อสินคา้คา้งนาน / ลา้สมยั 

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

3 ปี ขึน้ไป 40 % 
 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สทุธิ ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 เท่ากบั 570.79 ลา้นบาท และ 677.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.26 และรอ้ยละ 48.94 ของสินทรพัยร์วม 

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สุทธิ ของบริษัทฯ เท่ากับ 745.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 41.19 ของสินทรพัยร์วม โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ราคาทนุ       
ที่ดิน 274,462 36.03 274,462 30.92 274,462 27.92 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 218,598 28.70 223,089 25.14 347,376 35.33 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 189,985 24.94 235,846 26.57 265,533 27.01 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์ านกังาน 13,519 1.77 17,015 1.92 19,476 1.98 
ยานพาหนะ 15,983 2.10 13,349 1.50 16,679 1.70 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 49,249 6.46 123,767 13.95 59,606 6.06 
รวม 761,796 100.00 887,528 100.00 983,132 100.00 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (191,010) (25.07) (210,433) (23.71) (237,588) (24.17) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ 570,786 74.93 677,095 76.29 745,544 75.83 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ จ านวน 745.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จ านวน 68.45 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.11 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการการก่อสรา้งโรงงานใหม่ และซือ้เครื่องจักร จากการซือ้ทรพัยส์ินเพ่ิม/รบัโอน
จ านวน 95.6 ลา้นบาท และเพ่ิมขึน้จากค่าเสื่อมราคาจ านวน 27.2 ลา้นบาท  

 

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล 

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกบัสินทรพัยส์กุลเงินดิจิทลัเป็นธุรกรรมที่ใหม่ส าหรบัทั่วโลก และยงัไม่ไดมี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับเรื่องนีโ้ดยตรง กลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่าการลงทุนในสินทรพัยส์กุลเงินดิจิทัล  มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว จึงได้น า
หลกัการของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มาประยกุตใ์ช ้และจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  

กลุ่มบริษัทบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยส์กลุเงินดิจิทลัตามราคาทนุ ซึ่งเป็นมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ไดส้ินทรพัยม์า ภายหลงัการ
รบัรูร้ายการเริ่มแรก สินทรพัยส์กลุเงินดิจิทลัแสดงมูลค่าดว้ยมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก) หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้
มี) ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยส์กุลเงินดิจิทลัเนื่องจากมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่า
สินทรพัยส์กลุเงินดิจิทลัดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน ์ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยส์กลุเงินดิจิทลั โดยจะบนัทึกผลขาดทนุจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์กุลเงินดิจิทลัสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา รายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวัดจาก
ราคาถวัเฉลี่ยจากราคาสงูสดุและต ่าสดุจากเว็บไซดซ์ือ้ขายบิทคอยน ์(www.bitkub.com) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรพัยส์กุลเงินดิจิทลัออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรู ้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยส์กุลเงินดิจิทลัของบริษัท จากการขุดเหรียญบิทคอยน ์เท่ากับ 0.67 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.04 ของสินทรพัยร์วม  

 

ค่าบรกิารขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหนา้ 

เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บริษัท ซิก้า เอฟซี จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ท าสัญญาบริการขุดเหรียญบิตคอยน์กับบริษัทแห่งหนึ่ง  
มีระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัที่ถึงจดุคุม้ทนุ  

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าบริการขดุเหรียญสกลุเงินดิจิทลัจ่ายล่วงหนา้ของบริษัท เท่ากับ 51.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 2.83 ของสินทรพัยร์วม  
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 
แหล่งทีม่าของเงินทุน 

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของหนีส้ิน  ซึ่งประกอบดว้ยเงินกูย้ืมและหนีส้ินทางการคา้    
และส่วนของผูถ้ือหุน้ซึ่งประกอบดว้ยเงินทนุและก าไรสะสม 

 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รวมหนีส้ิน 405,821 35.03 563,383 39.85 814,478 45.00 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 752,809 64.97 820,219 60.15 995,519 55.00 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,158,630 100.00 1,383,602 100.00 1,809,997 100.00 
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 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 405.82 ลา้นบาท และ 563.38 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 35.03 และรอ้ยละ 39.85 ของหนีส้ินและสว่นของผูถ้ือหุน้รวม ตามล าดบั   โดยหนีส้ินทีส่  าคญัของบริษัทฯ  ไดแ้ก่  หนีส้ินภายใตส้ญัญา 

ทรสัตร์ีซีทซึ่งเป็นวงเงินเพื่อใชส้  าหรบัการซือ้สินคา้วตัถดุิบเหล็กมว้น (Coil) จากต่างประเทศ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็น

วงเงินหลกัเพ่ือใชใ้นการลงทนุในธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน 

 ส าหรบัปี 2564 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ เท่ากบั 814.48 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 251.10 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของ

หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 176.99 ลา้นบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 49.28 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ากับ 752.80 ลา้นบาท และ 820.22 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 64.97 และรอ้ยละ 60.15 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  

ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2564 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ เท่ากับ 995.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 175.30 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.37 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 สาเหตุมาจากก าไรสุทธิของปี 2564 เพ่ิมขึน้ 204.23 ลา้นบาท และหุน้สามญั และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ านวน 46.47 ลา้นบาท และ 57.88  ลา้นบาท 
และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 จ านวน 80.05 ลา้นบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 
3/2564 จ านวน 64.64 ลา้นบาท ส าหรบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ปี 2564 เท่ากบั 0.82 เท่า 

 
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในแต่ละปี มีรายละเอียดดงันี ้
 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ มีการใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในการประกอบธุรกิจเป็นหลกัเพื่อใชใ้นการด าเนินการลงทุนในธุรกิจและเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยสามารถแบ่งวงเงินไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท, เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน, หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน และหนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท 99,049 27.51 260,581 56.93 437,573 61.82 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 256,454 71.22 194,408 42.47 207,262 29.28 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,575 1.27 2,725 0.60 1,138 0.16 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน - - - - 61,824 8.74 
รวมเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 360,078 100.00 457,714 100.00 726,849 100.00 

 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 เท่ากบั 360.08 ลา้นบาท และ 457.71 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.92 และรอ้ยละ 33.08 ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ตามล าดบั  โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีส้ินภายใต้
สญัญาทรสัตร์ีซีท เป็นวงเงินเพ่ือใชส้  าหรบัการซือ้สินคา้วตัถดุิบเหล็กมว้น (Coil) จากต่างประเทศ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง เป็นหลกัทรพัย์
ค า้ประกัน   ปัจจุบันมีวงเงินจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง รวมจ านวน 925.00 ลา้นบาท รองลงมาเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
ซึ่งเป็นวงเงินหลกัเพ่ือใชใ้นการลงทุนในธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยวงเงินดงักล่าวค า้ประกันโดยการจ านองที่ ดิน
และสิ่งปลกูสรา้งของบริษัทฯ ปัจจบุนัมีวงเงินรวมจ านวน 330.00 ลา้นบาท  

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิน้เท่ากับ 726.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 39.10 
ของหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม โดยส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท เพ่ิมขึน้จ านวน 176.99 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมขึน้
รอ้ยละ 67.92 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 12.85 ลา้นบาท  หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.61 
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เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากรบัเงินกูย้ืมจ านวน 70.00 ลา้นบาท และการทยอยช าระหนีต้ามก าหนด จ านวน 57.15 ลา้นบาท, หนีส้ิน
ตามสญัญาเช่าการเงินลดลงจ านวน 1.59 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 58.24 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 และหนีส้ินทางการเงินอ่ืนเพ่ิมขึน้
จ านวน 61.82 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.00 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากรบัเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน จ านวน 
65.43 ลา้นบาท และการทยอยช าระหนีต้ามก าหนด จ านวน 3.61 ลา้นบาท 

 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจ้าหนี ้การค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี ้การค้าจากการซื ้ออุปกรณ์และวัสดุสิน้เปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิต    
ส่วนเจา้หนีอ่ื้นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

 
31 ธ.ค. 64 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
เจา้หนีก้ารคา้ 36,093 94.15 46,208 85.69 46,014 80.15 
เจา้หนีอ่ื้น 2,242 5.85 7,715 14.31 11,396 19.85 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 38,335 100.00 53,923 100.00 57,410 100.00 

 
เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เจา้หนีก้ารคา้ของบริษัทฯ เท่ากับ 46.01 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 194  

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.42  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศ  
เจา้หนีอ่ื้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 11.40 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.39 ของหนีส้ินรวม 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ทุนจดทะเบียน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก
จ านวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 260,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 497,193,400 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 248,596,700 บาท เพ่ือตัดหุน้สามญัซือ้คืนที่ไม่ประสงคจ์ าหน่าย และไดป้รบัปรุงส ารองหุน้ทุนซือ้คืนกับก าไร
สะสม บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 
497,193,400 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 248,596,700 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 739,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 
บาท เป็นจ านวนเงิน 369,900,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ  
ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564 

 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 

ส าหรบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 820.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 59.28 ของ
หนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 260 ลา้นบาท  และก าไรสะสมจ านวน 176.06  ลา้นบาท 
แบ่งเป็นก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายจ านวน 26.00 ลา้นบาท ก าไรสะสมส ารองหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 30.02 ลา้นบาท และก าไรสะสมยัง
ไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 120.04 ลา้นบาท และหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน (30.02) ลา้นบาท 

ส าหรบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 995.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 55.00 ของ
หนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   โดยมีทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 306.47 ลา้นบาท  

72 



 

 แบบ 56-1 One Report  2021 

เม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กับกระทรวงพาณิชย ์จากจ านวน 497,193,400 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท จ านวนเงิน 248,596,700 บาท เป็นจ านวน 612,945,865 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จ านวนเงิน 306,472,932.50 
บาท ตามการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
 

ส่วนเกินทุน 

บริษัทฯ มีส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน จ านวน 1.06 ลา้นบาท เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าการซือ้
สินทรพัยแ์ละรบัโอนหนีส้ินของบริษัท ซิกา้ สตีล คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากดั ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษัทฯ โดย
มีกรรมการและผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลคนเดียวกัน   ทั้งนี ้ส่วนเกินทุนดงักล่าวมีมูลค่าติดลบ  เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นจ านวนเงินสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของทรพัยส์ินและหนีส้ินที่ไดร้บัมา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  โดยจ่าย
เป็นเงินสดเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท ขณะที่มลูค่าตามบญัชีของทรพัยส์ินและหนีส้ินที่ไดร้บัมาเท่ากบั 2.46 ลา้นบาท  
 

กำไรสะสม 

ส าหรบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสะสมเท่ากับ 176.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 12.73  ของหนีส้ิน
และส่วนของผูถ้ือหุน้รวม  โดยมีก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 26.00 ลา้นบาท, ก าไรสะสมส ารองหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 30.02 ลา้น
บาท  และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 120.04 ลา้นบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ไดมี้
มติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 จ านวน 20.28 ลา้นบาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 520 ลา้นหุน้ โดยเงินปันผลดงักล่าว
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 18 มีนาคม 2563 

ส าหรบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรสะสมเท่ากับ 216.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 11.99  ของหนีส้ิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  โดยมีก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 36.99 ล้านบาท  และก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 180.00  
ลา้นบาท  

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เม่ือวันที่  29 มีนาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับก าไรจาก  
ผลประกอบการปี 2563 ในอตัรา 0.161 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 497,193,400 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่าย ทัง้สิน้ 80.05 ลา้นบาท 
โดยเงินปันผลดงักล่าวไดท้ าการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในอตัรา 0.13 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 497,193,400 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 64.64 ลา้นบาท โดยเงินปัน
ผลดงักล่าวไดท้ าการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 9 กนัยายน 2564 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอ่ืน (ถา้มี) โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

 

หุ้นทุนซื้อคนืและสำรองหุ้นทุนซื้อคืน 

ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมตัิโครงการซือ้หุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินที่ใช้
ในการซือ้หุน้คืนไม่เกิน 30 ลา้นบาท จ านวนหุน้ที่จะซือ้คืนสูงสุดไม่เกิน 52 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
โดยก าหนดเวลาที่จะซือ้คืนตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ สิน้สุดโครงการซือ้หุน้คืนเม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2563 
บริษัทฯ ไดซ้ือ้หุน้คืนรวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 22.81 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.39 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิน้ 
30.02 ลา้นบาท และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทนุซือ้คืนในจ านวนเดียวกนั 
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ใบสำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่1 
เม่ือวันที่  29 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติออกใบส าคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญครั้งที่  1 จ านวน

242,533,366 หน่วย มีผูถ้ือหุน้เดิมไดใ้ชส้ิทธิ 242,522,227 หน่วย จึงท าใหมี้ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สามัญที่ขายไม่หมดคงเหลือจ านวน
11,139 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการยกเลิกทัง้จ านวน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ:   ระบชุื่อผูถ้ือและเปลี่ยนมือได ้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย:   242,522,227 หน่วย  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:   หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท)  
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ:   2 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัที่ 31 มีนาคม 2564)  
อตัราและราคาของการใชส้ิทธิ:   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได ้1 หุน้  

ในราคาหุน้ละ 1 บาท  
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ:  ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิครัง้แรกในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ

สามารถใชส้ิทธิครัง้ต่อไปไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคมและกนัยายนทกุๆ ปี  
 
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น  จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลกัทรพัย ์เม่ือวนัที่ 12 เมษายน 2564 และใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 หมดอายใุนวนัที่ 30 มีนาคม 2566 
ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใชส้ิทธิ คงเหลือจ านวน 126,769,762 หน่วย 
 

อัตราสว่นนโยบายทางการเงิน 

ส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.69 เท่า  โดยอัตราส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2562 เล็กน้อย 
เนื่องจากบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2562 จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท  

ส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.82 เท่า  โดยอัตราส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2563 เล็กน้อย 
เนื่องจากบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2563 จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ส าหรบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2562, ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 57.52 เท่า, 68.01 เท่า และ 31.65 เท่า 
ตามล าดบั 
 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.54 0.69 0.82 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 12.61 -2.04 -5.50 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  เท่า 1.25 0.03 -0.18 
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 57.52 68.01 31.65 
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กระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่อง 

 
กระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2564 เท่ากับ 55.38 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมด าเนินงาน เนื่องจาก บริษัทฯ มีก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดแ้ละหลงัรายการปรบัปรุงจ านวน 298.36 ลา้นบาท ขณะที่บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดใชไ้ปในการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดใชไ้ปจากสินคา้คงเหลือ จ านวน 266.87 ลา้นบาท, 
กระแสเงินสดใขไ้ปลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน จ านวน 29.16 ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปจากภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจ านวน 
39.77 ลา้นบาท  

ในส่วนของกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 เท่ากับ 152.00 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
ส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวน  95.40  ลา้นบาท และการจ่ายค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่าย
ล่วงหนา้     

ส าหรบักระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2564 เท่ากับ 208.65 ลา้นบาท โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบัเงินกู้ยืมจาก
หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 168.87  ลา้นบาท, รบัเงินจากการเพิ่มทุน จ านวน 115.75 ลา้นบาท, รบัเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน 
จ านวน70.00 ลา้นบาท และรบัเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน จ านวน 65.43 ลา้นบาท และช าระหนีค้ืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน จ านวน 57.15 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 จ านวน 80.05 ลา้นบาท และตามมติ
ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 3/2564 จ านวน 64.64 ลา้นบาท  

จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดงักล่าว ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิรวมเพ่ิมขึน้เท่ากบั 1.26 ลา้นบาท 
 

สรุปงบกระแสเงินสด 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 173,711 10,387 (55,385) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (62,172) (124,373) (152,003) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 29,224 53,702 208,645 
รวมกระแสเงินสดสทุธิ 140,763 (60,284) 1,257 

  
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ส าหรบัอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ  1.62 เท่า ลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกับอตัราส่วนสภาพคล่องปี 2563  เนื่องจากบริษัทฯ หนีส้ินภายใตส้ัญญาทรสัตร์ีซีทเพิ่มขึน้ เป็นจ านวน 176.99 ลา้นบาท และ
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 45.67 วนั  ขณะที่บริษัท
มีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 3.78 วนั โดยหากน าหนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทมารวมค านวณอตัราการหมนุเวียนของเจา้หนีพ้บว่า
บริษัทฯ จะมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 95.31 วนั ส่งผลท าใหบ้ริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
134.40 วนั 
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.80 1.68 1.62 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.68 0.88 0.64 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.56 0.03 (0.11) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 44.08 44.30 45.67 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 64.88 81.68 92.50 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 3.23 2.08 3.78 
วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 105.75 123.89 134.40 
ระยะเวลาช าระหนีร้วมหนีส้ิน T/R วนั 136.25 101.88 95.31 
วงจรเงินสดรวมหนีส้ิน T/R (Cash Cycle) วนั (27.30) 24.09 (30.53) 

 

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัดา้นหนีส้ินดงันี ้
• ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 66.01 ล้านบาท และส่วนที่ครบ

ก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 141.25  ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทั้งจ านวนภายในปี 2569  ทั้งนี ้เงินกู้ยืม 
ระยะยาว ค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษัทฯ 

• ภาระผูกพันตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 12.54 ลา้นบาท และส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 49.28  ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทัง้จ านวนภายในปี 2569  ทัง้นี ้ค า้ประกนัโดย
การจ านองเครื่องจกัรของบริษัทฯ 

• ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 4.23 ลา้นบาท และส่วนที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปี จ านวน 15.96 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนครบทัง้จ านวนภายในปี 2573 

• ภาระผกูพนัตามสญัญาทรสัตร์ีซีท จ านวน 437.57 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนหมนุเวียนภายใน 180 วนั 
• ภาระผูกพนัเกี่ยวกับผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน 4.05 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายจุ านวน 3.36 ลา้นบาท 

และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น จ านวน 0.69 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระนอกงบดลุ ดงันี ้
• บริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน-กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า ตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าที่ดินที่ใช้

ในการประกอบกิจการจากกรรมการบริษัท โดยมียอดรวมของจ านวนเงินค่าเช่าขัน้ต ่าภายใตส้ญัญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได ้
จ านวนรวม 6.00 ลา้นบาท 
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5.1 ขอ้มลูทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสำคญัอืน่ 

ชือ่บรษิทั  บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 

ชือ่ยอ่  ZIGA 

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

ประเภทธรุกจิ ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000265 

โทรศพัท ์  (662) 816 – 9315 – 6 

โทรสาร  (662) 816 – 9315 – 6 ต่อ 444 

เวบ็ไซต์บรษิทั http://www.ziga.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 369,900,000 บาท  

ทนุชำระแลว้  306,472,932.50 บาท  

หุน้สามญั  612,945,865 หุ้น 

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

เลขานกุารบรษิทั  

• คุณธนิดา เกรียงพานิช 

โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212 

อีเมล์ tanida@ziga.co.th 

 

นักลงทนุสมัพนัธ ์

• คุณธนิดา เกรียงพานิช 

โทรศัพท์ (662) 816-9315 ต่อ 212 

อีเมล์ ir@ziga.co.th 

ชือ่บรษิทั  บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด  

ชือ่ยอ่  ZIGA FC 

ทีต่ั้งสำนกังาน 196 ชั้น 5 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

ประเภทธรุกจิ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ และการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105564063162 

โทรศพัท ์  (662) 125-3339 

เวบ็ไซต์บรษิทั http://www.zigafc.com 

ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท  

หุน้สามญั  10,000 หุ้น 

มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท 
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ช่ือ และสถานที่ตั้งของบคุคลอ้างอิงอืน่ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ขอ้มลูสำคญัอืน่ 

 - ไม่มี – 

 

5.3 ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์อง

บริษัทฯ และบรษิัทย่อยที่มีจ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

นายทะเบยีนหลักทรพัย ์  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ทีต่ั้งสำนกังานใหญ ่  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

      เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์      (662) 009 – 9999 

โทรสาร   (662) 009 - 9476 

ผูส้อบบญัช ี  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 

ทีต่ั้งสำนกังานใหญ ่  100/72,100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ถนนพระราม 9  

      แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์      (662) 645-0109 

โทรสาร   (662) 645-0110 

เวบ็ไซต์บรษิทั  http://www.ans.co.th 
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สว่นที ่2 

การกำกบัดแูลกจิการ 

 

 

 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้นัน้ จะช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้ บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นคว าม
ถกูตอ้งและโปร่งใส  รวมทัง้เป็นการปลูกฝังใหพ้นักงานทัง้องคก์รมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจดัการที่ดี  ที่เสริมสรา้งความแข็งแกรง่และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริม
กิจการของบริษัทฯ ใหมี้การขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ยงั
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance)  
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ใชใ้นการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 หมวดดงันี ้

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะไดร้บัส่วน

แบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถ้ือ

หุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ข

ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัฯ ทยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน
การใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ 

1. จดัส่งหนงัสือนัดประชมุใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชมุ ตลอดจนขอ้มลูประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองที่ตอ้งตดัสินใจในการประชมุอย่างครบถว้น 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพรอ้มหนังสือนัด
ประชมุ 

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

การประชมุผูถ้ือหุน้ 
5. เม่ือการประชุมเสร็จแลว้ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้
 

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว  
บริษัทฯ จะตอ้งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และจดัส่งหนังสือนัดประชมุผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผูถ้ือหุน้จะไดร้บั

6. นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ 
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ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์เว็บไซตบ์ริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพต์าม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหค้ณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชมุผูถ้ือหุน้โดยพรอ้มเพียงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุต่างๆ เช่น 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพื่อรว่มชีแ้จงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้ในที่ประชมุ 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงหนา้ที่ในการดูแลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือ

ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรบัส่วนแบ่งก าไร การรบัทราบขอ้มู ล
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชมุผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัท ฯ ไดส้่งหนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พรอ้มทัง้แนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวตัิของกรรมการอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุก
วาระการประชมุ โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทฯ ยงัไดใ้หส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ในการประชมุผูถ้ือหุน้ 
บริษัทฯ จะด าเนินการประชมุเรียงตามวาระที่ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ 

 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้ทีมี่ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ที่สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และสรา้งก าไรใหก้บับริษัทฯ ซึ่งส่งผล
ต่อความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได ้บริษัทฯ จึงไดใ้หค้วามส าคัญต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง  
คู่คา้ เจา้หนี ้ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ครอบคลมุถึงสิทธิ และผลประโยชนท์ี่ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดร้ับอย่าง
ทั่วถึง การจัดใหมี้ช่องทางส าหรับใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อันเป็นประโยชน ์และสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับ  
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ผู้ถือหุ้น • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความรูแ้ละทกัษะในการบริหารจดัการ อย่างสดุความสามารถในทกุกรณี 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

พนักงาน • บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ โดยจัดใหมี้การอบรมพัฒนา
ความรูค้วามสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงานอย่างเครง่ครดั มีการจัดตัง้กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนักงาน และสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น โบนสั ทนุการศกึษาบตุรพนกังาน ขวญัก าลงัใจตาม
อายงุาน ตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นตน้ 

ลูกค้า • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดัโดยใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัเป็นส าคญั 

คู่แข่ง • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการ
แข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

คู่ค้า • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างจริงใจ  
ไม่เอารดัเอาเปรียบ และไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นทจุริตในการคา้กบัคู่คา้ 

80 



 

 แบบ 56-1 One Report  2021 

เจ้าหนี ้ • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครดั ในเร่ืองวตัถุประสงค์
การใชเ้งิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกัน และเร่ืองอ่ืนใดที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้ับเจา้หนี ้
เพ่ือบรรลปุระโยชนร์ว่มกนั 

สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

• บริษัทฯ จะไม่ท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มอีกทัง้ยงัตอ้ง
แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมปลกูฝังจิตส านึกของความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดขึน้ใน
หมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจงั รวมทั้งปฏิบตัิและควบคุมใหมี้การปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 

 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจง้เบาะแส  
ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัพนกังานสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารไดโ้ดยผา่นอีเมลเ์ลขานกุารบรษิัท 

 
ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  

 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่มีความประสงคจ์ะติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถรอ้งเรียนโดยผ่าน 

 
เลขานุการบริษัท  

 
คณุธนิดา เกรียงพานิช  
tanida@ziga.co.th 

 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรกัษาความลับของขอ้มูลเกี่ยวกับการแจง้
เบาะแส โดยบริษัทฯ จะน าเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 
 

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

 

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

www.ziga.co.th 
 

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

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนข้อมูลที่ส  าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ของบริษัท ฯ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้เ้กี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่า
เทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้และบริษัทฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ บริษัทฯ จะท าการ
เผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถ้ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหมี้การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปรง่ใสอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

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

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

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

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุ ที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นระดบัผูบ้ริหารจากองคก์รต่างๆ 

จึงสามารถน าประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้คณะ   ปัจจุบนับริษัทฯ  
มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพ่ือช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางและ 

กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไป
อย่างคล่องตวั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบัตรของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  1 ท่าน จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียง
พอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได ้

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากับดูแล บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากับ
ดูแลทั้งสิน้ 3 ท่าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล

เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด และเพ่ือเป็นการป้องกันการมีอ านาจเบ็ดเสรจ็ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ไวอ้ย่างชดัเจนในอ านาจการด าเนินงานของ
บริษัทฯ (Authority Table) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือใหมี้หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
 

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

ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง 

และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และ

ค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 

ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวม 

นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท

จะตอ้งดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บังคบัประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ที่ก าหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่

ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเครง่ครดั 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้น

หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทแบบ 56-1 One Report 

ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตหนา้ที่และ

อ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สุด และมีการแบ่งแยกหนา้ที่
ความรบัผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรพัยส์ินออกจากกัน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดใหมี้ระบบรายงานทางการเงิน
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เสนอผู้บริหารสายงานที่รบัผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานไดโ้ดยฝ่ายบริหาร  และจดัการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นประจ า โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการด าเนินงาน 
วิเคราะหถ์ึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งติดตามความเสี่ยงนัน้  ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดมี้การก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้  
7 วัน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุมรวมทั้ง ไดมี้การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอ้มให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได ้

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรบัการรกัษากรรมการและ
ผูบ้ริหารที่มีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ทั้งนี ้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกบัผลด าเนินการของบริษัทฯ 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษัทเพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) หลักสูตรของ Harvard 
Business Online หลกัสตูรของสมาคมจดทะเบียนไทย และหลกัสตูรสมาคมตลาดหลกัทรพัย ์MAI เป็นตน้ 
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 
จรรยาบรรณคือหลกัความประพฤติปฏิบตัิอนัเหมาะสมแสดงถึงคณุธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพที่บริษัทฯ

คาดหวงัใหพ้นกังานประพฤติปฏิบตัิตามเพื่อรกัษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัทฯ 
 

อภธิานศัพท ์

 

บริษัท • บริษัท  ซิกา้ อินโนเวชั่น  จ ากดั (มหาชน) 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• กรรมการผูบ้ริหารพนกังานผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียและผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนไ์ม่ว่าทางตรงทาง ทางออ้มและอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

ผูบ้ริหาร • ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / กรรมการผูจ้ัดการ / ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรก
นบัตัง้แตป่ระธานเจา้หนา้ที่บริหารลงมาและผูมี้ต าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 
ทกุรายรวมถึงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า 

หลกัทรพัย ์ • หุน้สามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือตราสารอื่นๆ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือไดข้องบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และ
ที่อาจมีขึน้ในอนาคต 

บคุคลที่เกี่ยว
โยงกนั 

• บคุคลที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการตดัสินใจ
ด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชนข์องบคุคลนัน้ หรือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นส าคญั ไดแ้ก ่
1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัทจดทะเบียน ผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุ  รวมทัง้ผูเ้กี่ยวขอ้งและญาติสนทิของบคุคลดงักล่าว 
2. นิติบคุคลใด ๆ ที่มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม (1) 
3. บคุคลใด ๆ ที่พฤติการณบ์่งชีไ้ดว้่าเป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ (1) และ (2) 
4. กรรมการของนิติบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ 
5. คู่สมรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการตาม (4) 
6. นิติบคุคลที่บคุคลตาม (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
7. บคุคลใดที่กระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทฯ ท าธรุกรรมที่ใหป้ระโยชนท์างการเงิน 
แก่บคุคลดงักลา่วบคุคลดงัต่อไปนีจ้ะไดร้บัประโยชนท์างการเงินดว้ย 
   7.1 กรรมการของบริษัทฯ 
   7.2 ผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
  7.3 บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ 
  7.4 กรรมการของบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ 
  7.5 คู่สมรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมทีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลตาม 7.1 ถึง 7.4 

คู่แข่ง • บคุคล  หรือบริษทัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งเสนอผลติภณัฑ ์หรือบริการที่คลา้ยคลงึ หรือ
เหมือนกนั 

คู่คา้ • ซพัพลายเออร ์(Supplier) ที่จดัหาสินคา้และบริการใหก้บับรษิัทฯ 

ขอ้มลูภายใน • ขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์

 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัเต็มไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  www.ziga.co.th  ภายใตห้วัขอ้บรรษัทภบิาล 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพนัธ ์2565  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ส  าคญัของบริษัทฯ ในปี 2564 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้ 

 
1. นโยบายด้านการขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัดา้นความยั่งยืน โดยไดร้บัคัดเลือก  จากสถาบันไทยพัฒน ์ใหบ้ริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) อยู่ใน
ท าเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทนุ หรือ “ESG EMERGING RISK” ซึ่งรางวลัดงักล่าว จะเป็นผลงานการด าเนินงานดา้นสงัคม 
สิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล 

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัที่หนึ่งบริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์Best investor relationship award 2021 จาก ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

• บริษัทฯ ได้รับ เลือกรับทุนการเรียน CERTIFICATE OF HARVARD BUSINESS SCHOOL (ON LINE) ในด้าน sustainable 
business strategy จากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ อบรม และ  
จบหลกัสตูร และไดร้บัคดัเลือกเป็นตน้แบบในโครงการน ารอ่งการท ารายงาน one report เพ่ือรายงานความยั่งยืน  

 
2. นโยบายด้านความรับผิดชอบสังคม 

• บริษัทฯ ไดจ้ัดโครงการรวมใจสูภ้ัยโควิด เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยโควิด โดยน าอาหารและเครื่องดื่มไปมอบใหแ้ก่โรงพยาบาล  
วิภาราม-ชยัปราการ โรงพยาบาลเอราวณั 2 และศนูยช์่วยเหลือเบือ้งตน้ผูป้ระสบภยั โควิด19 หนองจอก 

• บริษัทฯ ไดจ้ดัโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิดฟรี ที่ บริษัทฯ โดยอนุญาตใหน้ าญาติและชมุชนบริษัทฯ ตลอดจน คู่คา้ บริษัทฯ 
เขา้มาฉีดวคัซีนโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ดว้ยเล็งเห็นความส าคญัของการป้องกนัการสูญเสียชีวิต และเป็นการป้องกนัไวรสัโควิดและลด
ผลกระทบระดบัชมุชน 

 
3. นโยบายการก ากับดูและกิจการทีด่ี 
        บริษัทฯ ไดร้บัผลการประเมินฯ การก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดบั “ดีมาก” 
 
4. นโยบายด้านนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน 

บริษัทฯ ไดมี้การลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Technology คือ Bitcoin Mining และพิจารณาทัง้ในดา้นโอกาสและความเสี่ยง โดยเร่ิมทยอย
ลงทนุดา้นเทคโนโลยีในปี 2021 เป็นสิ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง บริษัทฯ ที่โดดเด่นดา้นนวตักรรม และการมีธุรกิจแฟรนไชส ์ziga s’store ซึ่งเป็นธุรกิจ
ด้านนวัตกรรมการบริการ บริษัทฯ ยังได้รับหนังสือรบัรอง MTI รับรองการผลิตในประเทศไทยจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในปีที่ผ่านมา 
 
5. นโยบายต่อต้านการทุจริต  

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น ( โครงการ collective action coalition: CAC) และได้มีการ
ยกระดบักระบวนการตรวจสอบภายใน ในเร่ืองมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงคอรปัชั่น โดยไดส้่งเอกสารประเมินความเสี่ยงการ
คอรปัชั่นเพ่ือประเมินใหก้บัทาง CAC เรียบรอ้ยแลว้ 
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7.1 โครงสรา้งการกำกบัดแูลกจิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. โครงสรา้งการกำกบัดแูลกจิการ และขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ       

      คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ๆ 

 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม และ

กำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

ฝ่ายจัดการ Supply 

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหา

และจัดซื้อต่างประเทศ 

 

ฝ่ายจัดการ Demand 

ฝ่ายพัฒนาและ 

ควบคุมระบบธุรกิจ 

 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะทำงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

• ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

• ด้านผู้บริโภคและลูกค้า  

• ด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี    

• ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

• ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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7.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ 

ประกาศบงัคบัใชว้นัที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทกุประการ  

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 
 

7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

  

นายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ หรือ  นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ หรือ นางมณฑา ทัสฐาน กรรมการสองในสามคน 
ลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 

 7.2.3 บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งเขา้ใจ และทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

ตนเอง และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตั ย์

สจุริต และค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่

ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์ูงสดุของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวม โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ของ
คณะกรรมการไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 

 

 

 

 

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

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

ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
5. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นวตักรรม และก ากบัดแูล 
6. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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7.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุยอ่ย  

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

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

โดยมีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ที่รบัผิดชอบในการ

สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ 

 
 

 

 

 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการอิสระ  
3. นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ  
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท  
5. นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท 
6. นางมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม  

และกำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบรษัิท 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1.  นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายพลรชฏ  เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นวตักรรม และก ากบัดแูล จ านวน 3 ท่าน  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายพลรชฏ  เปียถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
2.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
3.  นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 
โดยม ีนางสาวธนิดา  เกรียงพานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 3 ท่าน  
 

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

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผูบ้ริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ย  
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2.  นางสาววราลกัษณ ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 
3.  นางมณฑา  ทสัฐาน ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการ Demand 
4.  นางสาวฐิติพร เขียวยวง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสี่ยง นวัตกรรม และ

กำกับดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

คณุวราลกัษณ ์งามจติรเจรญิ 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

คณุฐติพิร เขยีวยวง 

 

ฝ่ายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายจัดการ Supply 

ฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ 

คณุวราลกัษณ ์งามจติรเจรญิ 

ฝ่ายจัดการ Demand 

คณุมณฑา  ทสัฐาน 

 

ฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษัิท 
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7.5 ขอ้มลูเกีย่วกบัพนกังาน 

ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ทั้งสิน้จ านวน 108 คน  และจ านวน  94 คน ตามล าดับ บริษัทฯ 
ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานทัง้สิน้ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) จ านวน 31.85 ลา้นบาท และจ านวน  
33.5 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และค่าคอมมิชชั่น เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่าย ดงันี ้

 

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน 

(คน) 
จ ำนวนค่ำตอบแทน 

(ล้ำนบำท) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 5 5 2.99 3.54 
ฝ่ายการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 9 8 1.05 1.70 
ฝ่ายการจดัการ Supply 60 60 13.72 14.42 
ฝ่ายการจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ต่างประเทศ 1 1 0.44 0.27 
ฝ่ายจดัการ Demand 29 18/1 10.36 10.82 
ฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 4 2/2 3.30 2.74 

รวม 108 94 31.85 33.49 
/1 จ านวนพนกังานลดลงเนื่องจากพนกังานลาออกและก าลงัอยู่ระหว่างสรรหาทดแทน 

           /2 จ านวนพนกังานลดลงเนื่องจากพนกังานลาออก และเกษียณอาย ุก าลงัอยู่ระหว่างสรรหาทดแทน 

 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 
 
1)  กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม 2559 กบับริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 
 

 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจ านวนพนกังานที่เขา้รว่มกองทนุส ารองเลีย้งชีพดงันี ้
 

จ านวนพนกังานที่เขา้รว่ม PVD (คน) สดัสว่นพนกังานเขา้รว่ม PVD/พนกังานทัง้หมด (%) 
34 36.17 

 
2)  โครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3.11 ลา้น และ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 4.05 ลา้นบาท โดยเป็นค่าใชจ้่ายของปี 2563 จ านวน 0.80 ลา้นบาท และของปี 2564 จ านวน 0.60 ลา้นบาท 
 
3) กองทุนประกันสังคม 

บริษัทฯ สมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังาน รวมทัง้สิน้เท่ากบั 526,031บาท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารดงันี ้
 

ค่ำตอบแทน 
จ ำนวนรำย 

(คน) 
ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

2563 2564 2563 2564 
เงินเดือน และโบนสั 6      6 7.91     7.45 
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าต าแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็นตน้ 6      6 4.30     3.36 

รวม 6     6 12.21   10.81 
 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 
 
1) กองทุนประกันสังคม 

บริษัทฯ สมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่ผูบ้ริหารจ านวน 6 ราย รวมทัง้สิน้เท่ากบั 32,850 บาท   
 
2) กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษัทไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 2-5% (ตามอายุงาน)  ของเงินเดือน  
โดย ณ สิน้ปี 2564 บริษัทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหารจ านวน 6 ราย รวมทัง้สิน้เท่ากบั 382,840 บาท    

 
3) โครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้โครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดือน เดือนสดุทา้ยซึ่งใหผ้ลประโยชนแ์ก่พนักงานในรูปการประกันระดบัเงิน
เกษียณอายุที่จะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชนท์ี่ใหจ้ะขึน้อยู่กับระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของ
พนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ โดยบริษัทฯ ประมาณผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายุส าหรบัผูบ้ริหารทุกรายในปี 2563 และในปี 2564 เท่ากับ 
0.33 ลา้นบาท และ 0.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

7.6 ขอ้มลูสำคญัอืน่ๆ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทำบัญชี 

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

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให ้นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558  
โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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ตรวจสอบภายใน  

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติแต่งตัง้ให ้บริษัท ดบับลิวเอ คอนซลัติง้ ทีม 
จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

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

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

 
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 

ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  
ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 1,320,000 บาท  

 
2. ค่ำบริกำรอ่ืน 

     - ไม่มี - 
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8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา  

 
ปี 2564 ไดก้ ำหนดใหมี้กำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร เพ่ือท ำกำรประเมินกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ

ทกุปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรประเมินตนเองของ
กรรมกำรทั้งคณะ  และประเมินตนเองรำยบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ  และสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท  และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี เพ่ือใหก้ำรประเมินผลดงักล่ำวมีหลกัเกณฑท์ี่เหมำะสม บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงขอ้ค ำถำม
และเกณฑก์ำรประเมินใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทไดร้บัทรำบผลกำรประเมินดงักล่ำว 
และน ำขอ้เสนอแนะจำกกำรประเมินผล มำก ำหนดแนวทำงที่จะปรบัปรุงใหก้ำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็น
รูปธรรม  
 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทัง้คณะ)  
ประเด็นค ำถำม ประกอบดว้ย 4 หมวดหลกั ไดแ้ก่  
1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร  
2.  กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร  
3. บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  
4. เร่ืองอ่ืนๆ  
กรรมกำรที่ท  ำกำรประเมิน  คือ กรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวำคม 2564 รวมทัง้สิน้ 6 ท่ำน 
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำร (ทัง้คณะ) มีค่ำระดบัคะแนนเฉลี่ย : รอ้ยละ 95.62% 

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

สรุปผลกำรประเมินกรรมกำรรำยบคุคล (ตนเอง) มีค่ำระดบัคะแนนเฉลี่ย : รอ้ยละ 96.75% 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของ

กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นกำรต่อยอดควำมคิดใหม่ๆ ซึ่งจะท ำใหผู้บ้ริหำรสำมำรถปรบัตวักับบริบทใหม่ของโลก เพื่อ Transform ธุรกิจ
ในอนำคต   

 
การอบรมของกรรมการ 

บริษัทฯ มีกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และแสวงหำควำมรูใ้นหนำ้ที่กรรมกำรและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัท ฯ สนับสนุนให้
กรรมกำรทกุคนไดศ้ึกษำและอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรูเ้กี่ยวกับกำรท ำหนำ้ที่กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสนบัสนนุใหก้รรมกำรเขำ้รว่ม
อบรมหลกัสตูรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งท ำใหเ้กิดมมุมองที่มีประโยชนน์ ำมำประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจำกนั้นผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัท ฯ ยังไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กิจกรรมสัมมนำควำมรูใ้นดำ้น
ต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นวิทยำกรรบัเชิญในกิจกรรมสมัมนำต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้ประสบกำรณ์ และ
ควำมคิดเห็นกบัหน่วยงำนต่ำงๆ อีกดว้ย 
 

8. รายงานผลการดำเนนิงานสำคญัดา้นการกำกบัดแูลกจิการ 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

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

คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล

ของบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้อ ำนำจควบคุม

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  นวัตกรรม  
และก ำกบัดแูล โดยรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงันี ้
 

ช่ือ – นามสกุล  

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทีมี่การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง นวัตกรรม  

และก ากับดูแล 

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 

1. นำยไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง  5/5 4/4 - 1/1 
2. นำยพลรชฏ  เปียถนอม  5/5 4/4 2/2 1/1 
3. นำงเอมอร  โชติยะปตุตะ  5/5 4/4 - 1/1 
4. นำยศภุกิจ  งำมจิตรเจริญ 5/5 - 2/2 1/1 
5. นำงสำววรำลกัษณ ์ งำมจิตรเจริญ 5/5 - 2/2 1/1 
6. นำงมณฑำ  ทสัฐำน 5/5 - - 1/1 

หมำยเหต ุ:  

- บริษัทฯ มีนโยบำยใหค้ณะกรรมกำรของบริษัทตอ้งประชมุอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดย
กำรประชุมแต่ละครัง้ไดม้ีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือนัดประชมุพรอ้มรำยละเอียดล่วงหนำ้ 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้ประชมุรวมทัง้ไดม้ีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และ
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทพรอ้มให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ทั้งนี้
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชมุล่วงหนำ้ทกุปี โดยจะแจง้ก ำหนดกำรประชมุของปีหนำ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทไตรมำส
ท่ี 3 ของทกุๆปี 

 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
  ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 วันที่ 29 มีนำคม 2564 ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร

ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมกำร รำยละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน  

(บาท/ คน/ คร้ัง) 
ประธำนกรรมกำร 15,500 
กรรมกำร 13,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12,500 
กรรมกำรตรวจสอบ 11,000 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวตักรรม 10,000 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนวตักรรม    5,000 
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ส ำหรบังวดปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรดงันี ้
 

(หน่วย : บำท) 

ช่ือ – สกุล 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะ 

กรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง
และ

นวัตกรรม 

คณะ 
กรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง
และ

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

 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทหรือกิจกำรที่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กัน หรือกิจกำรสนับสนุนกิจกำรของบริษัทอันจะท ำใหบ้ริษัทมีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มมำกขึ ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์
(Synergy) ใหก้ับบริษัทโดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหมี้ควำมครบวงจรมำกขึน้ เพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของบริษัท 

ทัง้นีใ้นกำรก ำกับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรที่มีคุณสมบตัิและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับ
กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก ำหนดนโยบำยที่ส  ำคญัและควบคุมกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่มดงักล่ำว ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจะตอ้งท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม ให้บริหำรจัดกำร หรือด ำเนินงำน ต่ำงๆ ตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด รวมถึงจะต้องใชดุ้ลยพินิจตำมมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ที่อนมุตัิในเร่ืองที่ส  ำคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม เพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัทฯ
และเพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ 
 

การติดตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรของบริษัทและจรรยำบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดกำรปฏิบตัิอย่ำงแทจ้ริงเพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดมี้กำรติดตำมเพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีคลอบคลมุเรื่อง 1) กำรดแูลพนักงำน
และไม่เลือกปฏิบตัิ 2) กำรดูแลสิ่งแวดลอ้ม สขุอนำมยัและควำมปลอดภัยภำยในองคก์ร 3) กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม 4) กำรรกัษำ
ควำมปลอดภัยของขอ้มูล  ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำบริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็นไดอ้ย่ำงครบถว้นแลว้ และบริษัทยงัได้
ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี อีก 4 ประเด็น ดงันี ้ 
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1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
บริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ ว่ำผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเขำ้มำมีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัท
จะตอ้งดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บังคบัประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำร
เปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  ำคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีที่
ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีโดยเครง่ครดั 

 ในปีที่ผ่ำนมำ  บริษัทฯ ไม่มีประเด็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 

 

2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีกำรดูแลเรื่องกำรใชข้อ้มูลภำยในใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสรุปนโยบำยส ำคัญ 

ดงันี ้
1. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว น ำควำมลบั

และ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 

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

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

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

 

3. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปช่ัน  
 บริษัทฯ ไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) เม่ือวนัที่ 13 

กมุภำพนัธ ์2563 และในปี 2564 ทำงบริษัทฯ ไดส้่งเอกสำรประเมินควำมเสี่ยงกำรคอรร์ปัชั่นเพ่ือประเมินใหก้บัทำง CAC เรียบรอ้ยแลว้  
บริษัทฯ ไดมี้กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุริตและคอรร์ปัชั่น ดงันี ้ 
1. บริษัทฯ ไดส้ื่อสำรไปทัง้ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัทฯ โดยก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร

อยู่ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั หรือถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดในกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน เนื่องจำควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์ก็ใหร้บั
โทษจำกภำครฐั โดยไม่มีกำรวิ่งเตน้ใหพ้น้ผิด 
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2. บริษัทฯ จดัใหมี้ช่องทำงกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรือพบเห็นกำรกระท ำทุจริตคอรร์ปัชั่น และมีมำตรกำร
คุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ำยงำน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดของนโยบำยและกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นไวใ้น
เว็บไซตข์องบริษัทฯ  www.ziga.co.th  ภำยใตห้วัขอ้บรรษัทภิบำล  

 
4. การแจ้งเบาะแส  
 บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทำงใหมี้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้เบำะแสและรอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงที่บริษัทฯ จดัไวผ้่ำน E-mail และโทรศพัท ์ 
โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้พิจำรณำและมีเลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่กลั่นกรองเบำะแส  
ขอ้รอ้งเรียนดงักล่ำว  
  ในปีที่ผำ่นมำ ไม่มีขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบักำรทจุริตหรือละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ  

 

8.2 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปทีีผ่า่นมา 

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

ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุทัง้สิน้ 

4 ครัง้ ไดมี้กำรหำรือและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นกับฝ่ำยจัดกำรและผูต้รวจสอบภำยใน และประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร

จ ำนวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษำหำรืออย่ำงอิสระในสำระส ำคญัของกำรจัดท ำงบกำรเงินและแผนกำรสอบบญัชีประจ ำปี  คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ปฏิบตัิหนำ้ที่โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคลอ้ง

ตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนอย่ำงถกูตอ้ง สอดคลอ้งกับ

มำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุม

ภำยในที่เหมำะสม และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคลอ้งตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิ จกำรที่ดี รวมทั้งมีกำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงครบถว้น 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / 
จ านวนคร้ังทีมี่การประชุม 

1. นำยพลรชฏ  เปียถนอม ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล 2/2 
2. นำยศภุกิจ  งำมจิตรเจริญ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล 2/2 
3. นำงสำววรำลกัษณ ์ งำมจิตรเจริญ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล 2/2 

 

ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวัตกรรม และก ำกับดูแลได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และ 

ควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกับดูแล ปฏิบตัิหนำ้ที่

ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบที่อำจมีต่อองคก์รและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองคก์ร  ติดตำมด ำเนินกำร

บริหำร ควำมเสี่ยง นวตักรรม และก ำกบัดแูล รวมทัง้วิเครำะห ์ประเมินผล จดักำรติดตำมและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 
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9.1 การควบคมุภายใน  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565  ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่าย

บริหารในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) องคก์รและสภาพแวดลอ้มการควบคุม (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุม

การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับ

รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตาม 

ของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่   

31 ธันวาคม 2564 

จากการพิจารณาขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภายในอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดย
ผูบ้ริหารไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานในองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัในการควบคมุภายใน และจดัใหมี้บคุลากรอย่างเพียงพอเพ่ือที่จะด าเนินการ
ใหร้ะบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้สามารถปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ไดก้ าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระดบัอ านาจการบริหารและระดบัการอนมุตัิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในโดยการว่าจา้ง

หน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เขา้มาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน

ระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ โดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการท า

ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ งกับบุคคล

ดงักล่าวไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัทฯ จากการที่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กล่าวน าไปใชโ้ดยมิชอบ

หรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรบัการควบคมุภายในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคมุภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั 

 

นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชุมไดมี้มติแต่งตัง้ บริษัท ดบับลิวเอ 

คอนซัลติง้ ทีม จ ากัด ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยไดม้อบหมายใหน้ายปิติ ชัชวาลโชคชัย เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบัติ

หนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ดบับลิวเอ คอนซลัติง้ ทีม จ ากดั แลว้เห็นว่า

มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่การเป็นผูต้รวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการ

ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 22 ปี โดยผูป้ฏิบตัิงานหลกัไดเ้คยผ่านหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPA) 

ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวขอ้งใด ๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ

ขอ้แนะน าใหแ้ก่บริษัทฯ ไดอ้ย่างอิสระและเป็นกลาง  

9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั 
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ทั้งนี ้การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผูต้รวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแลว้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการว่าจา้งรวมถึงการเจรจาต่อรองในเร่ืองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

 

9.2 รายการระหวา่งกนั  

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

รายละเอียดของรายการระหว่างกนั ดงันี ้
 

1. ลักษณะความสัมพันธ ์
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

นายศภุกิจ  งามจิตรเจรญิ • เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ ZIGA โดยถือหุน้ในสดัส่วน

รอ้ยละ 19.20 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 306,472,932.50 บาท 

บริษัท ซูภากิจพรอ็พ จ ากดั  

(“ZP”) 

• เป็นบริษัทท่ีถือหุน้โดย  

- นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นของ ZP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45% ของทุนจดทะเบียน  

1 ลา้นบาท   และเป็นกรรมการบริษัท 

- นางสาวฐปนี ตรีมุทธาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ ZP โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 50% ของทุนจดทะเบียน  

1 ลา้นบาท และเป็นกรรมการบริษัท  

- นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นของ ZP โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 5% ของทุนจดทะเบียน  

1 ลา้นบาท และเป็นกรรมการบริษัท 

• ZP ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า ใหบ้ริการ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลกูสรา้งอื่น สงัหาริมทรพัย ์และอสงัหาริมทรพัยท์กุชนิด  

บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริค 

(“KLS”) 

• เป็นบริษัทของครอบครวันายวฒิุศกัด์ิ  ทสัฐาน ซึ่งเป็นคู่สมรสของคณุมณฑา  ทสัฐาน   

โดยคณุมณฑา  ทสัฐาน เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุน้ของ ZIGA 

• นายวฒิุศกัด์ิ  ทสัฐาน เป็นกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ KLS โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบียน 

35 ลา้นบาท 

• KLS ประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายแม่พมิพพ์ลาสติก และธรุกิจจ าหน่าย ติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ 

บริษัท ซิกา้ เอฟซี จ ากดั  

(“ZIGA FC”) 

• เป็นบริษัทท่ีถือหุน้โดย  

- บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของ ZIGA FC โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.97%  

   ของทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  

- นายศภุกิจ งามจิตรเจริญ เป็นผูถ้ือหุน้ของ ZIGA FC โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.01% ของทนุจดทะเบียน 

1 ลา้นบาท และ เป็นกรรมการบริษัท 

- นางมณฑา ทัสฐาน เป็นผู้ถือหุ้นของ ZIGA FC โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01% ของทุนจดทะเบียน  

1 ลา้นบาท และเป็นกรรมการบริษัท 

- นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ เป็นผูถ้ือหุน้ของ ZIGA FC โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.01%  

ของทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  และเป็นกรรมการบรษิัท 
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกนักบับคุคล และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงันี ้

2.1   รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ  งามจิตรเจริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ม.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - ธ.ค. 64 

- เงินกูย้ืมจากบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

0 

28,000,000 

(28,000,000) 

0 

      บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยไดร้บัเงินเม่ือ
วนัที่ 7 กันยายน 2564 โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.45 
ต่อปี ในวนัที่ 29 กนัยายน 2564 ไดจ้่ายช าระคืน เงินตน้ 
และดอกเบีย้จ่ายทัง้จ านวนเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

- ดอกเบีย้จ่าย และดอกเบีย้คา้งจ่าย 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

ไม่มี 

 

 

 

0 

43,227 

(43,227) 

0 
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2.2   รายการระหว่างกันกับบริษัท ซูภากิจพร็อพ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ม.ค. - ก.ค. 63 ม.ค. - ธ.ค. 64 

2.1.1 ค่าเช่าที่ดิน 
คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ                  

 

 

 

 

 

 

 

350,000 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

     บริษัทฯ เช่าที่ดินจากนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
 แปลงที่ตั้งโรงงานเลขที่ 999/9 ซึ่งใชใ้นการผลิตสินค้า
ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 และ 2562 มีอัตราค่าเช่า
เดือนละ 50,000 บาท  ตามการประเมินราคาค่าเช่าจาก 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยไดป้ระเมินราคาค่าเช่าในอตัรา 
50 บ า ท ต่ อ ต า รา งว า   ต าม รา ย งาน ฉ บั บ วัน ที่  
15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็นค่าเช่าประมาณ 51,720 
บาทต่ อ เดื อน  จึงได้ มีการก าหนดอัต ราคาเช่า ให้
สอดคลอ้งกบัราคาประเมิน 
 
ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการลงนามเปลี่ยน
ผูเ้ช่าจากคณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ เป็นบริษัท ซูภา
กิจพรอ็พ จ ากดั โดยสญัญาดงักลา่วมีอายสุญัญาตัง้แต่
วนัที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

    บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารส านกังานจากบริษทั ซูภา
กิจพร็อพ จ ากัด อาคารส านักงานเลขที่  196 ถนนสุข
สวสัดิ์ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ 
ซึ่งใชเ้ป็นอาคารส านกังานของบริษัทฯ ขนาดพืน้ที่ 1,406 
ต ร .ม .โด ย มี อั ต ราค่ า เช่ า เดื อน ล ะ  450,000 บ าท  
 ตามการประเมินราคาค่าเช่าเปรียบเทียบกับค่าเช่าของ
อาคารบริเวณขา้งเคียง โดยได้ประเมินราคาค่าเช่าใน
อตัรา 327 บาทต่อตารางเมตร จึงไดมี้การก าหนดอัตรา
คาเช่าใหส้อดคลอ้งกบัราคาดงักล่าว 

 

 

- ค่าเช่าที่ดิน  
บริษัท ซูภากิจพรอ็พ จ ากดั    

 

 

 

- ค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
ส านกังาน                                                                                                                            

ส.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. - ธ.ค. 64 
 

250,000 
 
 
 

 
600,000 

 

 

ม.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - ธ.ค. 64 

 

 
- 

 

5,400,000 
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2.3   รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด  (“KLS”) 

 

2.4   รายการระหว่างกันกับบริษัท ซิก้า เอฟซี จ ากัด  (“ZFC”) 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 2563 2564 

- ค่าจา้งท าพลาสติกครอบปลายท่อ 3,137,710 1,528,156      บริษัทฯ ได้จ้าง  KLS ให้ท าพลาสติกครอบ
ปลายท่อ ส าหรบัป้องกันเกลียวปลายท่อเสียหาย 
ส าหรบัราคาในการจา้งท าพลาสติกครอปลายท่อมี
การเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการคา้กับผูผ้ลิต
แม่พิมพร์ายอื่นตามกระบวนการจดัซือ้ของบริษัทฯ 
 
 

- เจา้หนีก้ารคา้ 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

110,865 

3,357,350 

(3,263,661) 

204,554 

 

204,554 

1,635,127 

(1,546,266) 

293,415 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 2563 2564 

- รายไดค้่าเช่าและคา่บริการอาคาร
ส านกังานตกึสขุสวสัดิ ์

 
ไม่มี 

 
630,000 

    บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารส านักงานจากบริษัท 
ซูภากิจพร็อพ จ ากัด อาคารส านักงานเลขที่ 196 
ถนนสขุสวสัดิ์ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เป็นอาคารส านักงานของบริษัทฯ 
โดยมีอัตราค่าเช่า 327 บาทต่อตารางเมตร และ
บริษัทฯ ได้แบ่งพื ้นที่จ  านวน 374 ตารางเมตร ให้
บริษัท ซิก้า เอฟซี จ ากัด เช่าเพื่อท าเป็นอาคาร
ส านักงาน บริษัทฯ เก็บค่าเช่าและค่าบริการโดยมี
อัตราค่าเช่า 336.9 บาทต่อตาราเมตร คิดเป็นค่า
เช่าเดือนละ 126,000 บาท แบ่งเป็นค่าเช่า 75,600 
บ าท  แล ะค่ าบ ริก ารส่ วนกล าง 50,400 บ าท  
โดยสัญญาเช่าเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2566  

- รายไดค้า้งรบั 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

 

ไม่มี 

 

 

0 

647,640 

0 

647,640 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย ไม่มี 52,145,058 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ซิก้า เอฟซี จ ากัด กู้ยืมเงิน  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.5 ต่อปี  

 
 

- ดอกเบีย้รบั และดอกเบีย้คา้งรบั 

  ยอดยกมา 

  เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 

  ช าระคืนระหว่างงวด 

  ยอดปลายงวด 

ไม่มี 

 

 

0 

69,693 

0 

69,693 
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3. สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 3 แห่ง รวมวงเงินทัง้สิน้มีจ านวน 1,255 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ประเภทวงเงิน จ านวน (ล้านบาท) หลักประกันวงเงิน 

1. วงเงินสินเช่ือภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทธนาคารไทยพาณิชย ์ 110 มี 
2. วงเงินสินเช่ือภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทธนาคารกสิกรไทย 465 มี 
3. วงเงินสินเช่ือภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 350 มี 
4. วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย 330 มี 

รวม 1,255  
 

วงเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ค า้ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งของบริษัท โฉนดเลขที่ 74356 โดยเป็นวงเงินสินเชื่อ 
ทรสัตร์ีซีท จ านวนรวม 350 ลา้นบาท 

วงเงินของธนาคารกสิกรไทยค า้ประกนัโดยที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งของบริษทัฯ โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449, 33450, 59509, 
59513, 59805, 59806, 62276, 62279, 62280 และ 62283 เป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัวงเงินกู ้ แบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือทรสัตร์ีซีทจ านวนรวม 
465 ลา้นบาท และวงเงินกูจ้  านวนรวม 330 ลา้นบาท 

วงเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ค ้าประกันโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จ านวน 5 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือทรสัตร์ีซีทจ านวน 110 ลา้นบาท  

 
4. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 
ในปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
 

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
บริษัทฯ ไดม้ีการว่าจา้งบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จ ากัด ใหท้ าพลาสติกครอบปลายท่อเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  3,137,710 บาท 
และ 1,528,156 บาท ตามล าดบั  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซือ้ไดมี้
การเปรียบเทียบราคาตามที่ก าหนดไวใ้นการจัดซือ้ตามปกติของบริษัทฯ  

• รายการเช่าทรพัยส์ิน   
บริษัทฯ มีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่  และบริษัท ซูภากิจพร็อพ จ ากัด ซึ่งรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท าใหบ้ริษัทฯ เสียประโยชนแ์ต่อย่างใด  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้ีการ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซือ้ที่ดินกับการเช่าที่ดินจากกรรมการ  โดยบริษัทตดัสินใจท าสญัญาเช่าเนื่องจากมีตน้ทุนที่
ถูกกว่าการลงทุนซือ้ที่ดินท าใหบ้ริษัทฯ ไม่จ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อใชซ้ือ้ที่ดินจากกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมิติ
อนุมตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกัน เนื่องจากรายการเช่าดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
ไดพ้ิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอนัค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ฯ เป็นส าคญั  ประกอบกับเป็นพืน้ที ่ที ่มีความ
ไดเ้ปรียบดา้นท าเลที่ตัง้และสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบรื่น  

• เงินกูย้ืมจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน 
บริษัทฯ มีการกูย้ืมเงินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้
ตามความจ าเป็นและสมเหต ุสมผล โดยการกูย้ ืมเงินท ุนหมุนเวียนระยะสัน้  และการจ่ายดอกเบี ย้มีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
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• เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย 
บริษัทฯ ไดใ้หบ้ริษัท ซิกา้ เอฟซี จ ากัด (บริษัทย่อย) กูย้ืมเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ ซึ่งรายการดงักล่าว
เป็นรายการที ่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยการใหกู้ย้ ืมเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ และการจ่าย
ดอกเบีย้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 
5. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 
บริษัทฯ ไดมี้การก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันแลว้ซึ่งไดผ้่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 

พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนได้
เสีย บริษัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ือหุน้ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี  ้
 

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิอาทิ  การซือ้และขายสินคา้ วตัถดุิบ เป็นตน้ โดยการท ารายการดงักล่าว
จะตอ้งมีเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบุคคลทั่วไป 
หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกับของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

• รายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการเช่าทรพัยส์ิน หรือ
รายการเกี่ยวกับการซือ้ขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น บริษัท ฯ มีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าว 
และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
การใหกู้ย้ืมเงินเพ่ือใหบ้คุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัทฯ 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และและส านักงาน ก.ล.ต.  รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคัญของบริษัทฯ เพื่อใหก้ารตัดสินใจเขา้ท ารายการดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบ 56-1 One 
Report และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
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6. แนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
 

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

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจควบคมุ 

ผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทำบัญช ีเลขานกุารบริษทั 
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ประวตักิรรมการและผูบ้รหิาร  

 

 

 

 

 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

9 ตุลาคม 2558 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปรญิญาตรีบัญชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวตักิารอบรม 

• Director Certification Program รุ่น 208/2015 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 

• หลักสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 

 

 

นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง 

อาย ุ62 ป ี

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการบรษิัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

•  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน)  

•  กรรมการบริหาร     บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• ไม่ม ี

 

ประสบการณท์ำงาน 

2562 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรหิาร บริษัท ซี.ไอ.กรุป๊ จำกัด (มหาชน) 

2560 – 2562 

ประธานบรหิารสายบญัชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2559 – 2561          

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท ์จำกัด 

2558 - ปัจจุบัน      

ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอสิระ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2555 - 2560         

รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานบริหารสายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2554 – 2555      

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2551 - 2554         

ผู้อำนวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน (CFO) บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2553 - 2561           

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด 

2560 - 2561           

กรรมการ บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• ไม่ม ี

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• ไม่ม ี

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

•  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล / กรรมการตรวจสอบ 

   บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

•  กรรมการอสิระ บรษิัท คิวทีซ ีเอนเนอรย์ี่ จำกดั (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

•  กรรมการ   บรษิัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพือ่สังคม จำกัด 

•  กรรมการ   บรษิัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกดั 

•  กรรมการ   บรษิัท สร้างคนเก่ง จำกัด 

•  กรรมการ   บรษิัท เอ็มดิก โฮลด้ิง จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการอสิระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และกำกับดูแล  

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั เอม็ดิก อินเตอร์เทรด จำกัด 

2553 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ยี ่จำกัด (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั สรา้งคนเก่ง จำกัด 

2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จำกัด 

2546 - ปัจจุบัน           

กรรมการ บริษทั ซปิโซ่ท้อปปิคอลดริง๊ จำกัด 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 50,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.008)  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• ไม่ม ี

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  

 

นายพลรชฏ เปยีถนอม 

อาย ุ68 ป ี

กรรมการอสิระ  

 กรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และกำกับดูแล 

 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

9 ตุลาคม 2558 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาโทการจัดการ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 

• ปรญิญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ปรญิญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรยีนนายเรืออากาศ 

 

ประวตักิารอบรม 

• Director Certification Program (DCP) 118/2009 

• Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 

• Audit Committee Program (ACP) 

• Role of the Chairman Program (RCP) 

• Advance Audit Committee Program  (AACP 33/2019) 
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นางเอมอร โชติยะปุตตะ 

อาย ุ56 ป ี

กรรมการอสิระ 

กรรมการบรษิัท 

กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

9 ตุลาคม 2558 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาโทหลกัสูตร ผู้บรหิาร (Mini MBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปรญิญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 

• หลักสตูรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์(นิด้า) 

 

ประวตักิารอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 

• Company Secretary Program (IOD) 69/2016 

 

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

•  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล / กรรมการตรวจสอบ 

   บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

•  กรรมการอสิระ บรษิัท คิวทีซ ีเอนเนอรย์ี่ จำกดั (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

•  กรรมการ   บรษิัท ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพือ่สังคม จำกัด 

•  กรรมการ   บรษิัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกดั 

•  กรรมการ   บรษิัท สร้างคนเก่ง จำกัด 

•  กรรมการ   บรษิัท เอ็มดิก โฮลด้ิง จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั ไทยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการอสิระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง นวัตกรรม และกำกับดูแล  

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั เอม็ดิก อินเตอร์เทรด จำกัด 

2553 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ยี ่จำกัด (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั สรา้งคนเก่ง จำกัด 

2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จำกัด 

2546 - ปัจจุบัน           

กรรมการ บริษทั ซปิโซ่ท้อปปิคอลดริง๊ จำกัด 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• ไม่มี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• ไม่ม ี

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม  และกำกับดูแล /  

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

   บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• กรรมการ บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

• กรรมการ บริษัท ซิกา้ เอฟซี จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2564 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทัไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสงัคม จำกัด 

2541 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล / 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 117,701,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.203) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• น้องชายคุณวราลักษณ์  งามจิตรเจริญ และเป็นพี่ชายคุณมณฑา ทสัฐาน 

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  

 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

21 เมษายน 2541 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ประวตักิารอบรม 

• 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 รุ่นที ่ 4 

• หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทุน

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30 

 

 

นายศภุกจิ  งามจติรเจรญิ 

อาย ุ45 ป ี

กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล  

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
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วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

21 เมษายน 2541 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ (เกยีรตินิยม) 

 

ประวตักิารอบรม 

• 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)  รุ่นที ่17 

 

นางสาววราลกัษณ ์งามจติรเจรญิ 

อาย ุ46 ป ี

กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิาร  

กรรมการผู้จัดการ  

กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล 

ผู้อำนวยการฝา่ยการจัดซือ้จัดหาและจัดซื้อตา่งประเทศ 

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• Sustainable Business Strategy (Harvard Business School Online) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกบัดูแล 

  บริษัท ซิกา้ อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการบรหิาร  สมาคมบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• ไม่ม ี

 

ประสบการณท์ำงาน 

2564 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล  

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรหิาร สมาคมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบรษิัท บริษทั ซกิ้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2541 – ปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการ Procurement and Purchasing Director  

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2544 – 2546 

Brand Manager (Export Department) บรษิทั โซนุส เอ็กซป์อร์ต, ไทย มาร์ติน กรุป๊ 

2542 – 2544 

Marketing บริษัท บูติคนิวซิตี ้จำกัด (มหาชน) 

2540 – 2542 

พนักงานฝา่ยบริหาร บรษิัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 484,444 หุ้น (คิดเป็นรอ้ยละ 0.079) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• พี่สาวคุณศุภกิจ  งามจิตรเจรญิ และคุณมณฑา ทัสฐาน  

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

9 ตุลาคม 2558 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรีบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ประวตักิารอบรม 

• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016 

• หลักสตูร ULTRA INFLUENCER 

 

 

 

นางมณฑา ทสัฐาน 

อาย ุ43 ป ี

กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิาร  

ผู้อำนวยการฝา่ย Demand 

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝา่ย Demand 

  บริษัท ซิกา้ อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2564 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / ผู้อำนวยการฝา่ย Demand 

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการฝา่ยขายและการตลาด บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2550 – 2554 

การตลาด บริษัท เคแอลเอส อิเลคทรคิ จำกัด 

2548 – 2553 

การตลาด บริษัท เอสดับบลิว อินเตอร์เน็ท จำกัด 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 31,433 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.005) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• น้องสาวคุณวราลักษณ ์งามจิตรเจรญิ และ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ 

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผูร้บัผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และเลขานกุารบรษิัท 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

1 ตุลาคม 2560 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขต

บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ 

 

ประวตักิารอบรม 

• 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) 

• การบัญชีภาษีเงินได้ป ี59 หลักการ ปญัหาและแนวปฏิบัติ 

• ภาษีจากการจา่ยเงินไปต่างประเทศทัง้ระบบ 

และอนุสัญญาภาษซี้อน 

 

นางสาวฐติพิร เขียวยวง 

อาย ุ43 ป ี

ผู้อำนวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน 

ประวตักิารอบรม 

• ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม ่และมาตรฐานการสอบบัญชีใหม ่

  ที่เกีย่วข้อง 2560 

• มาตรฐาน TFRS for SMEs 2560 

• เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

• การเงินทีส่ำคัญสำหรับผู้บริหาร 

• TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลกัการ) 

• การเตรยีมตัวสำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับที ่16 มา

ถือปฏิบัติ 

• ประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15, TFRS 16 

• การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ 

 

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• การวิเคราะห์งบการเงิน  

• งบกระแสเงินสด (Cash Flow)  

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• ผู้อำนวยการฝา่ยบญัชีและการเงิน บริษทั ซิกา้ อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• ไม่ม ี

 

ประสบการณท์ำงาน 

2560 – ปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน บรษิัท ซิก้า อนิโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน)  

2547- 2560 

ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษทั สำนักงาน ทีเอเอส จำกัด 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• ไม่ม ี

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• ไม่ม ี

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

9 ตุลาคม 2558 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรี สาขาบริหารทรพัยากรบุคคล    มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ประวตักิารอบรม 

• Company Secretary Program 68/2016 

• CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ)  

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IA 

• HCME การบรหิารทุนมนุษย ์

• MDICP 15 โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขัน 

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารต้นทุน 

• ISO 9001: 2015 Requirements 

 

นางสาวธนดิา เกรยีงพานชิ 

อาย ุ46 ป ี

เลขานุการบริษัท 

นักลงทุนสมัพันธ ์

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ ์บรษิัท ซิกา้ อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• ไม่ม ี

 

ประสบการณท์ำงาน 

2553 – ปัจจุบัน 

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสมัพันธ์ บริษัท ซิกา้ อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• ไม่ม ี

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• ไม่ม ี

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัท ำและเกบ็เอกสำร ดงัต่อไปนี ้
1.1  ทะเบียนกรรมกำร 
1.2  หนงัสือนดัประชมุกรรมกำร รำยงำนประชมุกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
1.3  หนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้ือหุน้ 

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 
ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษทัไดร้บัรำยงำนนัน้ 

3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

4. นอกจำกนี ้เลขำนกุำรบรษิัทยงัมีหนำ้ทีอ่ื่นตำมที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยดงันี ้
4.1 ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลในกำรด ำเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
4.2 ท ำหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 
4.3 ติดต่อประสำนงำนกบัหนว่ยงำนที่ก ำกบัดแูล เช่น ส ำนกังำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ และดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำน

สำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูลและสำธำรณะชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย 
4.4 จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้ ำแนะน ำแกก่รรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ 
4.5 หนำ้ที่อ่ืนๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ 

 

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ซิก้า อินโนเวช่ัน 

1. นำยไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง C , AC , II 
2. นำยพลรชฏ  เปียถนอม AC , II 
3. นำงเอมอร  โชติยะปตุตะ AC , II 
4. นำยศภุกิจ  งำมจิตรเจริญ CEO , I , III 
5. นำงสำววรำลกัษณ ์ งำมจิตรเจริญ MD , I , III 
6. นำงมณฑำ  ทสัฐำน M , I , III 
7.     นำงสำวฐิติพร เขียวยวง CFO 

   หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร     AC = กรรมกำรตรวจสอบ  CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   MD = กรรมกำรผูจ้ดักำร    
   M = ผูบ้ริหำร      I = กรรมกำร     II = กรรมกำรอิสระ     III = กรรมกำรบริหำร      CFO = ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการของบรษิัทยอ่ย 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

5 เมษายน 2564 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ประวตักิารอบรม 

• 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 รุ่นที ่ 4 

• หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทุน

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30 

 

นายศภุกจิ  งามจติรเจรญิ 

อาย ุ45 ป ี

กรรมการบรษิัท  

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม  และกำกับดูแล /  

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

   บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• กรรมการ บริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

• กรรมการ บริษัท ซิกา้ เอฟซี จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2564 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทัไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสงัคม จำกัด 

2541 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล / 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 1 หุ้น  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• พี่ชายคุณมณฑา ทสัฐาน และคุณเมทินี งามจิตรเจริญ 

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

5 เมษายน 2564 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปรญิญาตรีบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ประวตักิารอบรม 

• Director Accreditation Program รุ่น 126/2016 

• หลักสตูร ULTRA INFLUENCER 

 

นางมณฑา  ทสัฐาน 

อาย ุ43 ป ี

กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิาร  

การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝา่ยการตลาดและกลยุทธ์   

  บริษัท ซิกา้ อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2564 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / ผู้อำนวยการฝา่ยการตลาดและกลยุทธ์ 

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการฝา่ยขายและการตลาด บรษิัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2550 – 2554 

การตลาด บริษัท เคแอลเอส อิเลคทรคิ จำกัด 

2548 – 2553 

การตลาด บริษัท เอสดับบลิว อินเตอร์เน็ท จำกัด 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 1 หุ้น  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• น้องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจรญิ และเป็นพี่สาวคุณเมทินี  งามจิตรเจริญ 

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  
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การอบรมในปทีีผ่า่นมา (2564) 

• ไม่ม ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   

• ไมม่ ี

 

การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่   

• กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

 

ประสบการณท์ำงาน 

2564 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษทั ซกิ้า เอฟซี จำกัด 

2547 – 2564 

กรรมการบรหิาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /  

ผู้อำนวยการฝา่ยบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

• 1 หุ้น  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

• น้องสาวคุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ และคุณมณฑา  ทัสฐาน   

 

ประวตักิารทำผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ีทีผ่า่นมา 

• ไม่มี  

 

วนัทีไ่ดร้บัตำแหนง่ 

5 เมษายน 2564 

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ประวตักิารอบรม 

• Family Business Governance (FBG) 

นางสาวเมทนิ ี งามจติรเจรญิ 

อาย ุ41 ป ี

กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิาร  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและ 

หวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิตังิานของบริษทั (compliance) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

และหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิตังิานของบริษทั (compliance) 

 

 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(Outsource) 

   บริษัท ดับบลิวเอ คอนซัลติ้ง จำกัด 

   ที่อยู่ 731/14 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

   โทร. : 02-291-1841  

   อีเมล์ : piti.ccwcc@gmail.com  

 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน : นายปิติ ชัชวาลโชคชัย 

คณุวฒุทิางการศกึษา : Master of Business Administrator, Thammasat University 

: Bachelor’s degree in Accounting, Thammasat University 

วฒุบิัตร / ประกาศนยีบตัร : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 4614   

: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

ประสบการณก์ารทำงาน ด้านตรวจสอบภายในและที่ปรึกษาธุรกิจ  

• ธุรกิจอาหารสัตว ์

• ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

• ธุรกิจขายยารักษาโรค 

ด้านสอบบัญชี 

• อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 

• ธุรกิจโรงแรม         

• ธุรกิจก่อสร้าง 

• โรงงานผลิตกล่องกระดาษ 

• ธุรกิจขายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย (hardware, software) 

         

การฝกึอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง : 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 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกิจและรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

183 



 

 แบบ 56-1 One Report  2021 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกิจ 

และรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์นิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องบริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

การใช้งาน 
มูลค่า 

ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน จ านวน  11 ไร ่3 งาน 51.9 ตารางวา 
ที่ตัง้ 999/9,10,11 หมู่ 9 ซอยพรพฒันา ถนนประชา
อทุิศ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 

 
 
 
 

เป็ น ที่ ตั้ ง โรง งาน  3 
หลงั และ 
อ า ค า ร ส า นั ก ง า น  
3 ชัน้ 1 หลงั 

 

 
 
 
 
ติดภาระค า้ประกนัเงินกูก้บัสถาบนั
การเงิน  
มลูค่าวงเงินกูร้วม 330 ลา้นบาท 
 
ติดภาระค า้ประกนัสญัญาทรสัตร์ีซีท  
มลูค่าวงเงิน 815 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

- โฉนดเลขที่ 74356 เจา้ของ  18.15 

- โฉนดเลขที่ 20005  ผูเ้ช่า  - 

- โฉนดเลขที่ 20008 และ เลขที่ 20009 เจา้ของ  28.75 

- โฉนดเลขที่ 33449 และ เลขที่ 33450 เจา้ของ  25.66 
รวม   72.56 

2. ที่ดิน จ านวน  27 ไร ่3 งาน 62.76 ตารางวา 
ที่ตัง้ 8 หมู่ 10 ถนนประชาอทุิศ ต าบลในคลองบาง
ปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
- โฉนดเลขที่ 59509, 59513, 59805, 59806, 

62276, 62279, 62280 และ 62283 

เจา้ของ 
 

เป็นที่ตัง้โรงงานใหม่  
 

 
 

201.90 

3. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ  288.17 

ติดภาระค า้ประกนัเงินกูก้บัสถาบนั
การเงิน  
มลูค่าวงเงินกูร้วม 330 ลา้นบาท 
 
ติดภาระค า้ประกนัสญัญาทรสัตร์ีซีท  
มลูค่าวงเงิน 815 ลา้นบาท 

4. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เจา้ของ ใชใ้นการผลิตสินคา้ 
82.31 

ติดสญัญาเช่าลีสซิ่ง โดยมีมลูค่าปัจจบุนั
ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (ก่อน
หกัค่าใชจ้่ายทางการเงินในอนาคต)  ณ 
31 ธ.ค. 64 เท่ากบั 61.82 ลา้นบาท 

28.59 - 

5. เครื่องตกแต่งติดตัง้และอปุกรณส์  านกังาน เจา้ของ  6.06 - 

6. ยานพาหนะ เจา้ของ  6.34 

ติดสญัญาเช่าซือ้กบัสถาบนัการเงิน 
โดยมีมลูค่าปัจจบุนัของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงิน (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย
ทางการเงินในอนาคต)  ณ 31 ธ.ค. 64
เท่ากบั 1.14 ลา้นบาท 

7. ทรพัยส์ินระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ 
ค่าตกแต่งอาคารเช่า
เพื่อเป็นส านกังานและ
เครื่องจกัร  

59.61 - 

รวม 745.54  
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เคร่ืองหมายการค้า 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายชื่อ 

ผู้จดทะเบียน 
เคร่ืองหมายการค้า สินค้า วันหมดอายุ 

 
บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

 
เหล็กโครงสรา้งจากเหล็กชบุสงักะสีแบบจุม่รอ้น 3 สิงหาคม 2574 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 
 

รา้นคา้ส าเรจ็รูปแบบโมดลูาร ์ 15 พฤษภาคม 2569 

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชั่น 

 

ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

 
 
สัญญากรมธรรมป์ระกันภัยทรัพยสิ์น  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท าประกันภัยความเสี่ยงทรพัยส์ินที่อาจจะเกิดขึน้กับทรพัย์สินของ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดแ้ก่  สิ่งปลูกสรา้งตัวอาคารโรงงาน และส านักงาน (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรบัปรุงต่อเติมอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบสุขาภิบาล จ านวน 3 ฉบับ รวมเป็นทุนประกันทั้งสิน้ 373.17  

ลา้นบาท มีรายละเอียด ดงันี ้

ฉบับที ่1 

บริษัทรับประกัน บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนเงินทีเ่อาประกันภัย 282.23 ลา้นบาท 

สถานทีต่ั้งทรัพยสิ์น 8 ม.10 ถ.ประชาอทุิศ-วดัคู่สรา้ง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 

ระยะเวลาประกันภัย เร่ิมวนัที่ 26 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 26 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผลประโยชน ์ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย จ ากดั 
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ฉบับที ่2 

บริษัทรับประกัน บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนเงินทีเ่อาประกันภัย 20.00 ลา้นบาท 

สถานทีต่ั้งทรัพยสิ์น 999/10 ฉ.20009,33449,33450 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 

ระยะเวลาประกันภัย เร่ิมวนัที่ 19 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 19 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผลประโยชน ์ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ฉบับที ่3 

บริษัทรับประกัน บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนเงินทีเ่อาประกันภัย 70.94 ลา้นบาท 

สถานทีต่ั้งทรัพยสิ์น 999/9 (โฉนด 200005),999/11 (โฉนด 200008) โครงการพรพฒันา-ประชาอุทิศ ถ.ประชาอทุิศ  
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 

ระยะเวลาประกันภัย เร่ิมวนัที่ 26 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผลประโยชน ์ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย จ ากดั 

 

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มี

ลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือกิจการสนบัสนนุกิจการของบริษัทฯ อนัจะท าใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้หรือลงทนุในธุรกิจ

ที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ใหก้ับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหมี้ความครบวงจรมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 

 กรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ มีนโยบายในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

โดยบริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีคุณสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการ

ของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่มดงักล่าว ทัง้นี ้

กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ใหบ้ริหารจัดการ หรือด าเนินงานต่างๆ 

ตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมัติในเรื่องที่

ส  าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 
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นโยบายและแนวปฏบิตักิารกำกบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณธุรกจิ 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้นัน้ จะช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้ บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นคว าม
ถกูตอ้งและโปร่งใส  รวมทัง้เป็นการปลูกฝังใหพ้นักงานทัง้องคก์รมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจดัการที่ดี  ที่เสริมสรา้งความแข็งแกรง่และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริม
กิจการของบริษัทฯ ใหมี้การขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ยงั
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) ของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชใ้น
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 หมวดดงันี ้

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะไดร้บัส่วน

แบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถ้ือ

หุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ข

ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการ
ใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ 

1. จดัส่งหนงัสือนัดประชมุใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชมุ ตลอดจนขอ้มลูประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองที่ตอ้งตดัสินใจในการประชมุอย่างครบถว้น 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพรอ้มหนังสือนัด
ประชมุ 

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

การประชมุผูถ้ือหุน้ 
5. เม่ือการประชุมเสร็จแลว้ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้
โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว  

บริษัทฯ จะตอ้งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และจดัส่งหนังสือนัดประชมุผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผูถ้ือหุน้จะไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์เว็บไซตบ์ริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพต์าม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหค้ณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชมุผูถ้ือหุน้โดยพรอ้มเพียงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุต่างๆ เช่น 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพื่อรว่มชีแ้จงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้ในที่ประชมุ 
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หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงหนา้ที่ในการดูแลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรบัส่วนแบ่งก าไร การรบัทราบขอ้มูล
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชมุผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ไดส้่งหนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พรอ้มทัง้แนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวตัิของกรรมการอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ระบุเอกสารหลกัฐาน และ
วิธีการมอบฉันทะ ไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนัน้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุก
วาระการประชมุ โดยเฉพาะวาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทฯ ยงัไดใ้หส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ในการประชมุผูถ้ือหุน้ 
บริษัทฯ จะด าเนินการประชมุเรียงตามวาระที่ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ 

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้ทีมี่ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ที่สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และสรา้งก าไรใหก้บับริษัทฯ ซึ่งส่งผล
ต่อความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได ้บริษัทฯ จึงไดใ้หค้วามส าคัญต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง  
คู่คา้ เจา้หนี ้ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ครอบคลมุถึงสิทธิ และผลประโยชนท์ี่ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดร้บัอย่าง
ทั่วถึง การจัดใหมี้ช่องทางส าหรบัใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อันเป็นประโยชน ์และสรา้งมูลค่าเพิ่มให้ กับ 
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้น • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความรูแ้ละทกัษะในการบริหารจดัการ อย่างสดุความสามารถในทกุกรณี 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

พนักงาน • บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ โดยจัดใหมี้การอบรมพัฒนา
ความรูค้วามสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงานอย่างเครง่ครดั มีการจัดตัง้กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนักงาน และสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น โบนสั ทนุการศกึษาบตุรพนกังาน ขวญัก าลงัใจตาม
อายงุาน ตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นตน้ 

ลูกค้า • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดัโดยใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัเป็นส าคญั 

คู่แข่ง • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการ
แข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

คู่ค้า • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างจริงใจ  
ไม่เอารดัเอาเปรียบ และไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นทจุริตในการคา้กบัคู่คา้ 

เจ้าหนี ้ • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครดั ในเร่ืองวตัถุประสงค์
การใชเ้งิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกัน และเร่ืองอ่ืนใดที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้ับเจา้หนี ้
เพ่ือบรรลปุระโยชนร์ว่มกนั 
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สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

• บริษัทฯ จะไม่ท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มอีกทัง้ยงัตอ้ง
แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมปลกูฝังจิตส านึกของความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดขึน้ใน
หมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจงั รวมทัง้ปฏิบตัิและควบคุมใหมี้การปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 

 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจง้เบาะแส  
ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส าหรบัพนกังานสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารไดโ้ดยผา่นอีเมลเ์ลขานกุารบรษิัท  
 

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท  
 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่มีความประสงคจ์ะติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถรอ้งเรียนโดยผ่าน 
 

เลขานกุารบริษัท  

 คณุธนิดา เกรียงพานิช   
tanida@ziga.co.th 

 
ทั้งนีบ้ริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรกัษาความลับของขอ้มูลเกี่ยวกับการแจง้

เบาะแส โดยบริษัทฯ จะน าเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 

 

 

 

 

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

 

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

www.ziga.co.th 
 

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

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนข้อมูลที่ส  าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ของบริษัทฯ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้เ้กี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่า
เทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้และบริษัทฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ บริษัทฯ จะท าการ
เผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถ้ือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส
อย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี  ้

- แบบ 56-1 One Report 
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหมี้การจดัท าแบบ 56-1 One Report ที่มีขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ 
โครงสรา้งขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โครงสรา้งคณะกรรมการ รวมทั้งการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการต่างๆ เป็นตน้ 
- เว็บไซตข์องบริษัท 

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

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัผูบ้ริหารจากองคก์ร

ต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถมาพัฒนาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้คณะ   ปัจจุบนับริษัทฯ  
มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทดงันี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางและกล

ยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่าง
คล่องตวั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบัตรของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  1 ท่าน จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียง
พอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได ้

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดูแล บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล
ทั้งสิ ้น 3 ท่าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด และเพ่ือเป็นการป้องกันการมีอ านาจเบ็ดเสรจ็ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ไวอ้ย่างชดัเจนในอ านาจการด าเนินงานของ
บริษัทฯ (Authority Table) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือใหมี้หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
 

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

ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง 

และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และ

ค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 

ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวม 

นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท

จะตอ้งดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บังคบัประกาศ ค าสั่ง หรือ ขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ที่ก าหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่

ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเครง่ครดั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดังกล่าวไวใ้น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทแบบ 56-1 One Report 
 

ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตหนา้ที่และ

อ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สุด และมีการแบ่งแยกหนา้ที่
ความรบัผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรพัยส์ินออกจากกัน เพื่ อใหเ้กิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดใหมี้ระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผู้บริหารสายงานที่รบัผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานไดโ้ดยฝ่ายบริหาร  และจดัการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นประจ า โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการด าเนินงาน 
วิเคราะหถ์ึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งติดตามความเสี่ยงนัน้  ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดมี้การก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้  
7 วัน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุมรวมทั้งไดมี้การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพรอ้มให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได ้

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรบัการรกัษากรรมการและ
ผูบ้ริหารที่มีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ทั้งนี ้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่
ละท่าน ประกอบกบัผลด าเนินการของบริษัทฯ 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษัทเพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) หลักสูตรของ Harvard 
Business Online หลกัสตูรของสมาคมจดทะเบียนไทย และหลกัสตูรสมาคมตลาดหลกัทรพัย ์MAI เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล และคณะกรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ที่
ชอบดว้ยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัไดด้งันี ้

1. มีอ านาจ หนา้ที่ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ขอ้บังคับและมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น โดยยึดหลัก “ขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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2. ก าหนด วิสยัทัศน ์พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายดา้นการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

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

4. ก ากับดแูลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส  าคัญ 
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

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

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

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติ การอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  ทั้งนี ้การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดที่จะท าขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเวน้แต่เป็น  การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อรบัผิดชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน
กรรมการ  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ  หนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

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

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ1 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื่องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ 
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหมี้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7. อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
การตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบการควบคมุและขัน้ตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

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

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
11. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
12. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามที่ประกาศตลาดหลักทรพัยก์ าหนดอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี ้
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด ของตลาดหลกัทรพัย ์  

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

จากคณะกรรมการบริษัท 
14. ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจ้งจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า 

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

15. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง นวัตกรรม และก ากับดูแล 
 

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

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบที่อาจมีต่อองคก์รและสนบัสนุนส่งเสริมนวตักรรมองคก์รเพ่ือ
ความยั่งยืน 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และก ากับดูแล ใหค้รอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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3. มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล ตามความจ าเป็น 
4. ติดตามด าเนินการบริหาร ความเสี่ยง นวตักรรม และก ากับดูแล รวมทัง้วิเคราะห ์ประเมินผล จัดการติดตามและรายงาน

อย่างเป็นระบบ 
5. รายงานความเสี่ยง นวตักรรม และก ากบัดแูล ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อรบัทราบและ/หรือพิจารณาทกุไตรมาส 
6. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

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

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

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

3. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทศัน ์เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

4. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  

5. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล ปรบัขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ าของพนักงาน
บริษัทฯ ตัง้แต่ระดบัรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารลงไป  

6. เจราจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ   โดยวงเงินส าหรบัแต่ละ
รายการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

7. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 
8. ก ากบัดแูลการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
9. ก ากบัดแูลด าเนินการส่วนงาน Business Development ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
10. อนมุตัิและแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่างๆที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
11. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นในการปฏิบัติ

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

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

 

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

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์
ประกาศอ่ืนใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทศัน ์เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

3. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  

4. ก ากับดูแลการด าเนินการดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริษัท  

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

6. เจราจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ   โดยวงเงินส าหรบัแต่ละ
รายการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

7. ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

8. มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ฯ ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัไดด้งันี ้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคับ นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 

2. พิจารณากลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร นโยบาย ทิศทาง กลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรพัยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบ 

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

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และก ากับดูแล
ใหก้ารด าเนินงานมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
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5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150 
ลา้นบาท  แต่ไม่เกินงบประมาณที่รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ส  าคญัๆ ที่ไดก้ าหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัทฯ  
แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

8. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท แต่
ไม่เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

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

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

11. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ

อ านาจช่วงที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  

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

 

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

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

ระดับ ซือ้/ขาย/โอนทรัพยส์ิน 

ซือ้-ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการ
อันเป็นปกติและเกี่ยวเน่ืองกับการค้า
ปกติ รวมถึงการเข้าท าสัญญาก่อ

ภาระผูกพันทางการค้า 

ท าสัญญาเงินกู้/เงินค า้ประกันและ
ภาระผูกพันทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท 
(มีมติไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง) 

ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป ตัง้แต่ 150 ลา้นบาทขึน้ไป ตัง้แต่ 300 ลา้นบาทขึน้ไป 

คณะกรรมการบริหาร 

- ตามงบประมาณ 
- นอกงบประมาณ 

 
ตัง้แต่ 5 ลา้นบาท – 100  ลา้นบาท 

ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

80 ลา้นบาท – 150 ลา้นบาท 
 

 
ตัง้แต่ 5 ลา้นบาท – 300 ลา้นบาท 

ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
- ตามงบประมาณ 
(อนมุตัิโดยคณะกรรมการ บริหาร) 
- นอกงบประมาณ* 

 
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 
ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

ไม่เกิน 80 ลา้นบาท  
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 
ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
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ระดับ ซือ้/ขาย/โอนทรัพยส์ิน 

ซือ้-ขายสินค้า / วัตถุดิบ/และบริการ
อันเป็นปกติและเกี่ยวเน่ืองกับการค้า
ปกติ รวมถึงการเข้าท าสัญญาก่อ

ภาระผูกพันทางการค้า 

ท าสัญญาเงินกู้/เงินค า้ประกันและ
ภาระผูกพันทางการเงิน 

*หมายเหต ุ: 
1. กรณีที่มีการอนมุตัินอกงบประมาณเกินกว่า 1 ลา้นบาท จะตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริหารรบัทราบในการประชุมครัง้ต่อไป เพื่อพิจารณาว่าควรตอ้งมีการ
ปรบัปรุงงบประมาณหรือไม่ 
2. กรณีที่เป็นรายการซือ้/ขาย/โอนทรพัยส์ินเดียวกนัแต่แบ่งจ่ายช าระ ใหพิ้จารณาจากมลูค่ารวมของทรพัยส์ินนัน้ 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

 
การคดัเลือกบคุคลที่แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท าผ่านการประชมุผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณา

คัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากบริษัท ฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

 
องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ นัน้ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

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

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

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

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
5. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงแค่วาระที่ยงัเหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการ
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

6. ที่ประชมุผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในสี่ของจ านวนผูถ้ือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือ
โดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

 
จรรยาบรรณคือหลกัความประพฤติปฏิบตัิอนัเหมาะสมแสดงถึงคณุธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพที่บริษัทฯ

คาดหวงัใหพ้นกังานประพฤติปฏิบตัิตามเพื่อรกัษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัทฯ 

 

อภิธานศัพท ์

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

ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ม่ว่าทางตรงทาง ออ้มและอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
ผูบ้ริหาร : ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / กรรมการผูจ้ัดการ / ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรก

นบัตัง้แต่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารลงมาและผูมี้ต าแหน่งเทียบเท่ารายที่4ทกุรายรวมถึงต าแหน่งในสายงาน
บญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า 

หลกัทรพัย ์ : หุน้สามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือตราสารอื่นๆ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือไดข้องบริษัทที่มีอยู่ในปัจจบุนั และ
ที่อาจมีขึน้ในอนาคต 

บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั : บคุคลที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ
ตดัสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชนข์องบคุคลนัน้ หรือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั ไดแ้ก ่
1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัทจทะเบยีน ผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุ  รวมทัง้ผูเ้กี่ยวขอ้งและญาติสนทิของบคุคลดงักล่าว 
2. นิติบคุคลใด ๆ ที่มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม (1) 
3. บคุคลใด ๆ ที่พฤติการณบ์่งชีไ้ดว้่าเป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ (1) และ (2) 
4. กรรมการของนิติบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ 
5. คู่สมรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการตาม (4) 
6. นิติบคุคลที่บคุคลตาม (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
7. บคุคลใดที่กระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทฯ ท าธรุกรรมที่ใหป้ระโยชนท์าง
การเงินแก่บคุคลดงักลา่วบคุคลดงัต่อไปนีจ้ะไดร้บัประโยชนท์างการเงินดว้ย 
   7.1 กรรมการของบริษัทฯ 
   7.2 ผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
  7.3 บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ 
  7.4 กรรมการของบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ 
  7.5 คู่สมรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมทีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลตาม 7.1 ถึง 7.4 

คู่แข่ง : บคุคล  หรือบริษทัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งเสนอผลติภณัฑ ์หรือบริการที่คลา้ยคลงึ หรือ
เหมือนกนั 

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

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่างๆ 

 

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  
• หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางการคา้ของบริษัทฯ 

เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรือจากโอกาส หรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการหาประโยชนส์่วนตน และในเรื่องการท า
ธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความรบัผิดชอบและหนา้ที่ต่อบริษัทฯ 
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• หา้มพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมตัิในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึน้และในกรณีที่มีการท าธุรกิจใดกบับริษัทฯ ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั หรือในนามของนิติ
บคุคลใดๆ ที่พนกังานมีอ านาจด าเนินการในนิติบคุคลนัน้ พนกังานจะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สียต่อบริษัทฯ ก่อนท าธุรกรรม 

• คณะกรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขัดแยง้ของผลประโยชนเ์กี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาไดว้่ามีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบดว้ยความซื่ อสัตยส์ุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็น
อิสระภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดีโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ 

• กรรมการ ผูบ้ริหารตอ้งรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 
การซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการใช้ข้อมูลภายใน 

• หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุลดงั กล่าวน าความลบัและ/
หรือขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยตรงหรือ
ทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม 

• หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายใน

ของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท า

การซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รวมถึงการโอน หรือ

รบัโอน 

• หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อ
ประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือใหผู้อ่ื้นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการ
ทางวินยัของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ไดด้  าเนินการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง เขา้ใจและรบัทราบภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และ บตุรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

• บริษัทฯ ไดด้  าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานนี ้
ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
การปฏิบัติต่อลูกค้า 

• ใหบ้ริการต่อลกูคา้ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

• พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเทมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อ
สถานการณ ์

• ปฏิบัติตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดักรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งตอ้งรีบแจง้ให้
ลกูคา้และ/หรือเจา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

• พึงรกัษาความลบัของลูกคา้เวน้แต่ลูกคา้ยินยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทัง้ไม่น าขอ้มูลของ
ลกูคา้มาใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
• กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนกังาน ประพฤติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
• ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม 
• ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มลูอย่างสมเหตสุมผล 

 
การจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติต่อลูกค้า 

• ในกระบวนการการจดัซือ้จดัหาตอ้งมีขัน้ตอนที่ตรวจสอบไดโ้ปรง่ใสเป็นธรรม และก่อประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ 
• พนกังานบริษัทฯ ตอ้งจดัซือ้จดัหาสินคา้และบริการ โดยค านึงถึงความตอ้งการความคุม้ค่าราคาและคณุภาพมีการใหข้อ้มลูแก่ผูค้า้

อย่างเท่าเทียมถกูตอ้ง ไม่ปกปิดไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบตัิต่อผูค้า้ 
• ในการติดต่อคู่คา้ใหผู้ต้ิดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการรา่งสญัญาการท าสญัญาและการปฏิบตัิตามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐาน

เผื่อใชต้ามระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย 
• ไม่เรียก หรือรบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุริตในการคา้กบัคู่คา้ 
• ปฏิบตัิตามขอ้สญัญาอย่างเครง่ครดัเม่ือพบว่าไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือคู่คา้ไม่อาจปฏิบตัิตามสญัญาหรือเหตุอ่ืนใดที่ท  า

ใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา เพื่อปรกึษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

• ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชนส์ูงสุด
ของผูถ้ือหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ 

• มีการก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้โดยการจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผล
การด าเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทนุของบริษัทฯ 

• จัดตัง้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการก าหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจ าปี โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ผูถ้ือหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเป็นส าคญั 

• แถลง และชีแ้จงสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ และ
ครบถว้นตามความเป็นจริงตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

• ผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียสามารถรายงานหรือรอ้งเรียนเรื่องที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการผ่าน
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อไป 

 
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

• ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุริตในการคา้กบัเจา้หนี  ้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบ

ล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมโดยรวม 

• รบัผิดชอบและยึดมั่นรวมทั้งสนับสนุนทั้งในดา้นการดูแลสิ่งแวดลอ้มการศึกษาศาสนาศิลปวฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่นที่บริษัทมีท าเลที่ตัง้ในการด าเนินธุรกิจ 

• ด าเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรคส์งัคมชุมชนและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใหชุ้มชนที่บริษัทฯ มีท าเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด  าเนินการ
เองและรว่มมือกบัรฐัและชมุชน 

• ใหค้วามส าคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่คา้ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดับค่า
มาตรฐานที่ยอมรบัไดแ้ละเป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

• บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มให้เกิดขึน้ภายในบริษัท ฯ รวมถึงคู่ค้ารวมทั้งการใช้
ทรพัยากร วสัดหุรืออปุกรณต์่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
• ใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน และยึดมั่นปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเครง่ครดั 
• ไม่สนบัสนนุการใชแ้รงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วที่ผิดกฎหมาย 
• ใหค้วามส าคญัต่อหลกัการสิทธิมนษุยชนของพนกังานทกุระดบั 
• บริษัทฯ จะคดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ ต าแหน่งงาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆที่จ  าเป็นกับงาน และปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือก
ปฏิบตัิไม่มีขอ้กีดกนัเรื่องเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

• การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื ้นฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

• บริษัทฯ จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเช่นชีวประวตัิ การศึกษา ประวตัิครอบครวั ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน ฯลฯ  
การเปิดเผย หรือ การถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานจะท าไดต้่อเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ัน้ 

• ใหค้่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
• จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานใหพ้นกังานใหม่ทกุท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงสิทธิที่พนกังานพึงไดร้บัตามการว่าจา้งที่

เป็นธรรมจริยธรรมในดา้นต่างๆ และยึดมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเครง่ครดั 
• มุ่งพัฒนาและจัดใหมี้การอบรมใหค้วามรูแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของ

พนกังานใหมี้ประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ 
• จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนักงานเพ่ือสนับสนุนใหพ้นักงานออมเงินระยะยาวไวส้  าหรบัตนเองและครอบครวัเม่ือลาออก

จากงานเกษียณอายทุพุพลภาพหรือเสียชีวิต 
 
การให้หรือรับของขวัญ 

• ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัทฯ ตอ้งไม่เรียกรบัหรือยินยอมที่จะรบัเงินสิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัท 
• ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทฯ อาจรบัหรือใหข้องขวญัโดยการใหห้รือรบันัน้จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผูใ้ห้

หรือผูร้บั 
• ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นตอ้งรบัของขวญัหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดในมลูค่าที่สงูกว่า 3,000 บาท ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
• การใหห้รือรบัของขวญัอาจกระท าไดห้ากท าดว้ยความโปรง่ใส หรือท าในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได  ้
• ผูบ้ริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจไดเ้พื่อประโยชนใ์นธุรกิจของบริษัทฯ ตามอ านาจอนุมัติของ

พนักงานบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุความสมัพันธป์กติจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกับ
บริษัทฯ หรือจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและใชอ้ปุกรณเ์คร่ืองมือโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านัน้ 
• ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ เผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิด

กฎหมาย 
• กรณีที่พนกังานบริษัทฯ ขออนญุาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏิบตัิงานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ นัน้พนักงานของบริษัทฯ 

ที่เป็นผูข้อตอ้งควบคมุการใชง้านของผูป้ฏิบตัิงานภายนอกและตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ จากการ
ใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตามสอบสวนและควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทฯ เพื่อป้องกันความ
ปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 
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การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพยท์างปัญญา 
• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิตามหนา้ที่ถือเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ 
• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ

เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์ินปัญญาดา้นอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
 
การรักษาและการใช้ทรัพยสิ์นของบริษัท 

• พนกังานบริษัทฯ มีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ในการดูแลทรพัยส์ินทัง้ที่มีตวัตนและไม่มีตวัตนของบริษัทฯ มิให ้เสื่อมเสียสญูหาย 
และใชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ พนกังานจะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจถึงวิธีการใช ้และค าแนะน าดา้นความปลอดภัยของ
ทรพัยส์ิน และใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และไม่น าทรพัยส์ินของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 

• พนกังานบริษัททกุคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูที่เป็นความลบัอย่างเด็ดขาด 
• พนกังานบริษัทฯ ทกุคนตอ้งควบคมุขอ้มลูความลบัอย่างเหมาะสม 

 

การจัดการและรักษาจริยธรรมจรรยาบรรณ 
• พนกังานบริษัทฯ ทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเครง่ครดั หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ที่ขดัต่อ

จรรยาบรรณบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี 
• ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับัญชาตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหนา้ที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด 
• ในการขอยกเวน้การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานและกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร 
• พนกังานบริษัทฯ ทกุคนมีหนา้ที่ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณนีเ้ม่ือเขา้เป็นพนกังาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

 
การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

• จดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตของบริษัทฯ 
• ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมือกับองคก์รภาครฐั เอกชน และหน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสงัคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมาย

ในการลดคอรร์ปัชั่น และยกระดบัการพฒันาประเทศ 
• หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยอมรบัการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การรบัสิ่งของ การใหส้ิ่งของ 

ของขวญั การเลีย้งรบัรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่ตนเองจากบคุคลที่ท  าธุรกิจกบับริษัทฯ 
 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือรอ้งเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการ
กระท าใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยตรง ที่ 
 

1. แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ sawai@ziga.co.th 
2. แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องกรรมการผูจ้ดัการ valarlak@ziga.co.th 
3. แจง้ผ่านช่องทาง โทรศพัท ์02-8169315 ต่อ 212 เลขานกุารบรษิัท 
4. แจง้ผ่านช่องทาง กล่องรบัแจง้เบาะแส (ตัง้อยู่ที่หอ้งประชาสมัพนัธบ์ริษัท ชัน้ 1) 
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การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
การบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัททราบ 

เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนกังานบริษัทฯ ทราบถึงแนวปฏิบตัิทางดา้นจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ใหพ้นกังานของบริษัทฯ ทุก
ท่านลงนามและใหค้ ารบัรองว่าไดร้บัรูเ้นือ้หาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
         พนกังานใหม่ทกุคนจะตอ้งลงนามในแบบฟอรม์เพ่ือยืนยนัว่าไดอ่้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลว้
และยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณฉบบันีท้ัง้นีพ้นกังานไม่สามารถใชข้อ้อา้งว่าไม่ไดอ่้านหรือไม่ไดล้งนามรบัรูใ้นแบบฟอรม์
มาเป็นเหตผุลที่จะไม่ปฏิบตัิตาม 
         จริยธรรมและจรรยาบรรณทางในการด าเนินธุรกิจฉบับนีจ้ะไดร้ับการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอและจะตอ้งปรบัปรุงเพื่อใหท้ันต่อ
หลกัเกณฑท์ี่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้หากมีการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกจรรยาบรรณขอ้ใดขอ้หนึ่งจะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษัท 
 
การกระท าใดบ้างทีเ่ข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1. ไม่ปฏิบตัิตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
2. แนะน าส่งเสริมหรือสนบัสนนุใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
3. ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวขอ้งกบั  
   งานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 
4. ไม่ใหค้วามรว่มมือ หรือขดัขวางการสืบสวนสอบสวนหาขอ้เท็จจริงที่อา้งว่าไดมี้การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตาม 
 

แนวปฏิบัติกรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
         กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทตอ้งให้ความส าคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่พบการ 
ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงานบริษัทฯ จะตอ้งรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในกรณีที่พบเห็น
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือถูกบงัคับใหก้ระท าใดๆที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานสามารถส่งขอ้
รอ้งเรียนไดต้ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
 
ข้ันตอนและวิธีการรายงาน 
 

ข้ันตอนที่ 1 

จดัท ารายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เกี่ยวกบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณหรือถกูกดดนั / บงัคบัให้
กระท าใดๆที่เป็นการขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณตามแบบฟอรม์ที่แนบมานี ้

 

ขัน้ตอนที่ 2 

จดัเตรียม และแนบเอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

ขัน้ตอนที่ 3 

ส่งขอ้รอ้งเรียนไปยงั e-mail ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ดงัต่อไปนี ้
- ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานในทกุระดบั 

- ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ เลขานกุารบริษัท 
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การบริหารจัดการเร่ืองรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
รวบรวมขอ้เท็จจริง 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งด าเนินการและสรุปผลเบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัเอกสารรายงาน 

 
กลั่นกรองขอ้มลู 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเสนอเร่ืองต่อตวัแทนฝ่ายบริหารโดยตวัแทนฝ่ายบริหารที่เขา้รว่มในการพิจารณาคือ 
1. ตวัแทนจากหน่วยงานระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปในสายงานของผูร้อ้งเรียนซึ่งตอ้งเป็นบคุคลผูไ้ม่มีความขดัแยง้หรือผลประโยชนใ์ดกับ  
ผูร้อ้งเรียน 

         2. ตวัแทนจากผูบ้ริหาร 
         3. เลขานกุารบริษัทฯ หรือหวัหนา้สายงานตรวจสอบภายใน 
 

มาตรการด าเนินการเพื่อหยดุการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
         ตวัแทนฝ่ายบริหารที่เขา้ร่วมในการพิจารณาจะก าหนดมาตรการด าเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
บรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบโดยค านึงถึงความเดือดรอ้นเสียหายโดยใหแ้จง้ผลการด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของผูท้ี่
ไดร้บัผลกระทบและผูบ้ริหารสงูสดุ 
 
การลงโทษทางวินัย 

บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกับลกัษณะและสถานการณข์องการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณแต่ละประเภท
โดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความรา้ยแรงของการกระท าผิด 
         ในกรณีที่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กนอ้ยหรือที่กระท าเป็นครัง้แรกบริษัทฯ จะออกหนังสือตกัเตือนก่อนโดยผูท้ี่
ด  าเนินการตามขอ้ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพื่อใหป้ระธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูอ้นมุตัิ 
         หากเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงผูฝ่้าฝืนอาจจะถกูลงโทษรุนแรงซึ่งมีตัง้แต่ 

- การใหพ้กังานโดยไม่ไดร้บัเงินเดือน 
- เลิกจา้งงาน 
- ด าเนินคดีทัง้ทางแพ่งและอาญา 

         โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูอ้นมุตัิ 
 
มาตรการคุ้มครองผู้รายงานผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
   1. บริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลและตัวตนของผู้รายงานผู้รอ้งเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเป็นความลบั 
         2. บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที่จ  าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานแหลง่ที่มาของขอ้มลูหรือบคุคล
ที่เกี่ยวขอ้ง 
         3. ผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร  โชติยะปุตตะ 

กรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้รงคณุวฒิุดา้นบญัชีและการเงิน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 4 ไดมี้การหารือและ

แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นกบัฝ่ายจดัการและผูต้รวจสอบภายใน และประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพ่ือปรกึษาหารือ

อย่างอิสระในสาระส าคญัของการจดัท างบการเงินและแผนการสอบบญัชีประจ าปี  โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดด้งันี ้   

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี รายการปรบัปรุงบญัชีที่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส าคญั และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยไดร้บัค าชีแ้จงจากผูส้อบบัญชี ฝ่ายจัดการ และ

ผูต้รวจสอบภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดท างบการเงินรวมเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินอย่างถูกตอ้งเพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชนก์ับผูถ้ือหุน้หรือผูใ้ชข้อ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน จึงใหค้วามเห็นชอบงบการเงินรวมดังกล่าวที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ ซึ่งเป็นการรายงานความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไข    

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

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

มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่นได ้โดยมีส านัก

ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยได้พิจารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใช้ทรพัยากร การดูแลทรพัย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงาน  

ทางการเงิน รวมทัง้ใหค้วามส าคญักับการควบคุมภายในดา้นระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้จากผูต้รวจสอบภายใน

และผูส้อบบญัชี 

3.   การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีหนา้ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานที่อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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4.   การสอบทานการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหด้  าเนินธุรกิจภายใตห้ลกับรรษัทภิบาลเป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

5.   การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2564 โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมาของผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินผลบริษัทฯ ดา้นคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี ความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท างาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้

เสนอแต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

6.   สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเห็นต่อการตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ ไดด้  าเนินการดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้โดยรวม  รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ตามเวลาที่ก าหนด  

7.   สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้

ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคลอ้งตามที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชนต์่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกนั และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีรายงานขอ้มลูทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบญัชีที่

รบัรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างครบถว้น 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 (นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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