ที่ ZIGA 002/2560
16 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ซิ กา้ อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอชี้ แจงผลการดาเนิ นงานงวด 3 เดื อน ของไตรมาสที่ 2 ปี 2560
และฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้
งบกำไรขำดทุน
รำยได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เท่ากับ 200.5 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 18.6 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น 8.5% โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย

Q2/2559 Q2/2560 อัตราการเปลี่ยนแปลง
คาอธิบาย
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
213.2
196.4
(7.9%)
รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2560 มี จานวน 196.4 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ น รายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์
ZIGA 172.7 ล้านบาท และรายได้จากการ
ขายของผลิตภัณฑ์ DAIWA 23.7 ล้านบาท
ซึ่ งรายได้จากการขายที่ ลดลงส่ วนใหญ่เกิ ด
จากการลดลงของรายได้จากการขายของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ZIGA จ านวน 24.4 ล้า นบาท
หรื อลดลง 12.4% เนื่ องจากในช่วงไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2560 เข้า สู่ ช่ ว งฤดู ฝ นเร็ ว กว่า
ปี ที่ ผ่านมา ส่ งผลกระทบถึงกลุ่มผูใ้ ช้สินค้า
ปลายทาง (End User) ชะลอการสัง่ ซื้อเหล็ก
จากร้ านค้า และส่ งผลกระทบต่ อ เนื่ อ งถึ ง
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ชะลอการสั่งซื้ อสิ นค้า
เพื่อ Stock นอกจากนี้ การที่มีฝนตกในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ยังส่งผลให้บริ ษทั

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้อื่น
รายได้รวม

Q2/2559 Q2/2560 อัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ้น / (ลดลง)

5.9

4.1

(30.3%)

219.1

200.5

(8.5%)

คาอธิบาย
ต้องเลื่อนการส่งสิ นค้าบางส่ วนมาอยูใ่ นช่วง
ต้ น ไต รม าส ที่ 3 แท น ทั้ งนี้ การข าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ZIGA ยัง คงเป็ นการขายให้ แ ก่
ลู ก ค้ า ร าย ใ ห ญ่ ก ลุ่ ม เดิ ม ใ น ธุ ร กิ จ
อุต สาหกรรมเหล็ก ขณะที่ รายได้จากการ
ขายของผลิ ต ภัณ ฑ์ DAIWA เพิ่ ม ขึ้ น 7.6
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 46.9% เนื่ องจากการ
ที่ ก ลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ZIGA มี ก ารชะลอตั ว
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ตามที่ กล่าวมา
ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถจัด สรรก าลัง การ
ผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ DAIWA ได้เพิ่มขึ้น
ส่ ง ผลให้ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ DAIWA จ าหน่ า ย
ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ต้ นทุนขำย
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 119.9 ล้านบาท และ 159.3 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่ วน 56.2% และ 81.1% ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ โดยสัดส่ วนต้นทุนขายเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากการปรับขึ้นของ
ราคาเหล็กม้วนเฉลี่ยที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2559
กำไรขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เท่ากับ 37.1 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้น 18.9% ของรายได้จากการขาย
ซึ่ งกาไรขั้นต้นลดลง 56.2 ล้านบาท คิดเป็ น 60.2% เมื่อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากในไตรมาสที่ 2 ปี
2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสิ นค้าและปริ มาณขายสิ นค้าโดยรวมลดลงจากปริ มาณขายของผลิตภัณฑ์ ZIGA ที่ลดลง
ซึ่ งมีสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีการชะลอการสั่งซื้ อ รวมถึงทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเลื่อนการส่ ง
สิ นค้าบางส่วนมาอยูใ่ นช่วงต้นไตรมาสที่ 3 แทน ประกอบกับการที่ตน้ ทุนเหล็กม้วนมีราคาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ยงั มิได้
มีการปรับราคาขายสิ นค้าขึ้นให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนของวัตถุดิบ เนื่ องจากภาวะการแข่งขันในตลาดประกอบกับการ
ชะลอการสัง่ ซื้อของลูกค้า และส่วนประกอบของต้นทุนขายในส่วนของพนักงานและค่าซ่อมแซมเครื่ องจักร รวมถึงค่าเสื่ อม
ราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่สูงขึ้น

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ ากับ 14.8 ล้านบาท และ 13.8 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน 6.8% และ 6.9% ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้าน
บาท)
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย

2.8

3.5

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
22.0%

ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร

12.0

10.3

(13.5%)

14.8

13.8

(6.7%)

รวม

Q2/2559 Q2/2560

คาอธิบาย

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายที่
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการรับ
พนั ก งานที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ต่ า กว่า ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ปะปนกับระดับ ปริ ญ ญาตรี ในขณะที่
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีนโยบายรับพนักงานใหม่ตอ้ งจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เท่านั้น
สาเหตุหลักมาจากในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีการบันทึก
ค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ จากลู ก หนี้ อื่ น ที่ ค าดว่าจะ
ไม่ได้รับชาระ 1.2 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2560 ไม่มี
การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 2.9 ล้านบาท และ 3.2 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อ
เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท คิดเป็ น 10.2% เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) เพิ่มขึ้นเพื่อซื้อวัตถุดิบ
ภำษีเงินได้
บริ ษทั ฯ มีภาษีเงิ นได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ ากับ 14.5 ล้านบาท และ 4.7 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อลดลง
9.9 ล้านบาท คิ ดเป็ น 67.9% เนื่ อ งจากกาไรจากการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ก่ อนหักภาษี เงิ นได้ลดลงเมื่ อเที ยบกับ งวด
เดียวกันของปี ก่อน

กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 66.9 ล้านบาท และ 19.5 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีอตั รา
กาไรสุ ทธิ คิดเป็ น 30.5% และ 9.7% ของรายได้รวม สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายและกาไรขั้นต้น
ตามที่กล่าวข้างต้น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 716.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์
ณ สิ้นปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รองลงมาคือสิ นค้าคงเหลือ และเงินลงทุน
ระยะสั้น โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนคิ ดเป็ นสัดส่ วน 69.6% ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิ ดเป็ นสัดส่ วน
30.4% ของสิ นทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อ ยละ
402.3
64.2
224.1
35.8
626.4
100.0

30 มิถุ นายน 2560
ล้ านบาท
ร้ อ ยละ
498.7
69.6
217.4
30.4
716.1
100.0

1. สินทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 498.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
24.0% จาก ณ สิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้า 67.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 93.5% เนื่ องจาก
ลูกหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้าของ DAIWA ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าโครงการ ซึ่งมีเครดิต
เทอมยาวนานกว่าการขายผลิตภัณฑ์ ZIGA โดยลูกหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ DAIWA
และการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ 60.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 27.9% เนื่ องจากในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริ ษทั ฯ
มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบเหล็กม้วนเข้ามาเพื่อเตรี ยมผลิตสิ นค้ารองรับปริ มาณการสั่งซื้ อของลูกค้าสาหรับในช่วงครึ่ งปี หลังที่เพิ่ม
มากขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือ 277.0 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 55.5% ของสิ นทรัพย์
หมุนเวียนรวม รองลงมาคือ ลูกหนี้การค้า 140.3 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 28.1% ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม

2. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 217.4 ล้านบาท ลดลง 6.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
3.0% จาก ณ สิ้ นปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 3.5%
สาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 205.0 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น 94.3% ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
หนีส้ ิน
บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ ากับ 368.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 18.5% จาก
ณ สิ้ นปี 2559 การเพิ่มขึ้นของหนี้ สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทจานวน 51.9 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 34.6 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2559 และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจานวน 49.7 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 411.2% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
โดยหนี้ สิ น หมุ น เวีย นคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว น 87.1% ของหนี้ สิ น รวม และหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว น 12.9% ของ
หนี้สินรวม

หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินรวม

31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อ ยละ
248
79.7
63.1
20.3
311.1
100.0

30 มิถุ นายน 2560
ล้ านบาท
ร้ อ ยละ
321.1
87.1
47.6
12.9
368.7
100.0

1. หนีส้ ินหมุนเวียน
บริ ษ ัทฯ มี หนี้ สิ นหมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 เท่ ากับ 321.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 73.0 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น
29.4% จาก ณ สิ้ น ปี 2559 โดยมี สาเหตุหลักมาจากการเพิ่ม ขึ้ นของหนี้ สิน ภายใต้สัญ ญาทรั สต์รีซีท 51.9 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น 34.6% เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงมีการใช้วงเงินสิ นเชื่อทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น และ
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น 49.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 411.2% ส่ วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ การค้าในประเทศ
เพิ่มขึ้นจากการที่บริ ษทั ฯ สั่ง Slit เหล็กเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่ บริ ษทั ฯ รับรู ้มูลค่าสิ นค้าระหว่างทางซึ่ งยังไม่ถึงกาหนด
ชาระเงินเป็ นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 47.6 ล้านบาท ลดลง 15.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 24.5%
จาก ณ สิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทยอยชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 347.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 10.2%
จากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว วราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

