
 

ท่ี  ZIGA 002/2560 
     
 16  สิงหาคม  2560 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ งวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานงวด 3 เดือน ของไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 
และฐานะการเงินส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 
งบก ำไรขำดทุน 

รำยได้รวม 

บริษทัฯ มีรายไดร้วมในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เท่ากบั 200.5 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 18.6 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น 8.5% โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) Q2/2559 Q2/2560 อตัราการเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ค าอธิบาย 

รายไดจ้ากการขาย 213.2 196.4 (7.9%) รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ ในไตรมาส
ท่ี 2 ปี 2560 มีจ านวน 196.4 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็น รายไดจ้ากการขายของผลิตภณัฑ ์
ZIGA 172.7 ลา้นบาท และรายได้จากการ
ขายของผลิตภณัฑ์ DAIWA 23.7 ลา้นบาท 
ซ่ึงรายไดจ้ากการขายท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิด
จากการลดลงของรายได้จากการขายของ
ผลิตภัณฑ์ ZIGA จ านวน 24.4 ล้านบาท 
หรือลดลง 12.4% เน่ืองจากในช่วงไตรมาส
ท่ี 2 ของปี 2560 เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเร็วกว่า      
ปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบถึงกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้
ปลายทาง (End User) ชะลอการสัง่ซ้ือเหล็ก
จากร้านค้า และส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึง
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ชะลอการสั่งซ้ือสินค้า
เพื่อ Stock นอกจากน้ี การท่ีมีฝนตกในช่วง
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 ยงัส่งผลให้บริษทั



 

 (หน่วย : ลา้นบาท) Q2/2559 Q2/2560 อตัราการเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ค าอธิบาย 

ตอ้งเล่ือนการส่งสินคา้บางส่วนมาอยูใ่นช่วง
ต้น ไตรม าส ท่ี  3  แทน  ทั้ ง น้ี  ก ารข าย
ผลิตภัณฑ์ZIGA ยงัคงเป็นการขายให้แก่
ลู ก ค้ า ร า ย ให ญ่ ก ลุ่ ม เ ดิ ม ใ น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมเหล็ก ขณะท่ีรายได้จากการ
ขายของผลิตภัณฑ์  DAIWA เพ่ิมข้ึน 7.6
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 46.9% เน่ืองจากการ
ท่ีกลุ่มผลิตภัณฑ์  ZIGA มีการชะลอตัว
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ตามท่ีกล่าวมา 
ท าให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรก าลังการ
ผลิตในกลุ่มผลิตภณัฑ์ DAIWA ไดเ้พ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์  DAIWA จ าหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้มากข้ึน   

รายไดอ่ื้น 5.9 4.1 (30.3%) สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

รายไดร้วม 219.1 200.5 (8.5%)  
 

ต้นทุนขำย 

บริษทัฯ มีตน้ทุนขายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 119.9 ลา้นบาท และ 159.3 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สัดส่วน 56.2% และ 81.1% ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั โดยสัดส่วนตน้ทุนขายเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการปรับข้ึนของ

ราคาเหลก็มว้นเฉล่ียท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2559 

ก ำไรขั้นต้น 
 

บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เท่ากบั 37.1 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 18.9% ของรายไดจ้ากการขาย 
ซ่ึงก าไรขั้นตน้ลดลง 56.2 ลา้นบาท คิดเป็น 60.2% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และปริมาณขายสินคา้โดยรวมลดลงจากปริมาณขายของผลิตภณัฑ ์ ZIGA ท่ีลดลง 
ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลให้กลุ่มลูกคา้มีการชะลอการสั่งซ้ือ รวมถึงท าให้บริษทัฯ ตอ้งเล่ือนการส่ง
สินคา้บางส่วนมาอยูใ่นช่วงตน้ไตรมาสท่ี 3 แทน ประกอบกบัการท่ีตน้ทุนเหลก็มว้นมีราคาเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ียงัมิได้
มีการปรับราคาขายสินคา้ข้ึนให้สอดคลอ้งกบัราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัในตลาดประกอบกบัการ
ชะลอการสัง่ซ้ือของลูกคา้ และส่วนประกอบของตน้ทุนขายในส่วนของพนกังานและคา่ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร รวมถึงค่าเส่ือม
ราคาเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนขายเฉล่ียต่อหน่วยท่ีสูงข้ึน  
 



 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 14.8 ลา้นบาท และ 13.8 ลา้นบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วน 6.8% และ 6.9% ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : ลา้น
บาท) 

Q2/2559 Q2/2560 อตัราการ
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ค าอธิบาย 

ค่าใชจ่้ายในการ
ขาย 

2.8 3.5 22.0% สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานขายท่ี
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการรับ
พนักงานท่ีจบการศึกษาในระดับต ่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีปะปนกับระดบัปริญญาตรี ในขณะท่ี
ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายรับพนกังานใหม่ตอ้งจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีเท่านั้น 

ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 

12.0 10.3 (13.5%) สาเหตุหลกัมาจากในปี 2559 บริษทัฯ มีการบนัทึก
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีอ่ืนท่ีคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บช าระ 1.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2560 ไม่มี
การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิม 

รวม 14.8 13.8 (6.7%)  
 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ  

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 2.9 ลา้นบาท และ 3.2 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ

เพ่ิมข้ึน 0.3 ลา้นบาท คิดเป็น 10.2% เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) เพ่ิมข้ึนเพ่ือซ้ือวตัถุดิบ 

ภำษีเงนิได้ 

บริษทัฯ มีภาษีเงินไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 14.5 ลา้นบาท และ 4.7 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือลดลง  

9.9 ลา้นบาท คิดเป็น 67.9% เน่ืองจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักภาษีเงินได้ลดลงเม่ือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน  

 

 

 



 

ก ำไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 66.9 ลา้นบาท และ 19.5 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัรา

ก าไรสุทธิคิดเป็น 30.5% และ 9.7% ของรายไดร้วม สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายและก าไรขั้นตน้

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สินทรัพย์  

ส าหรับสินทรัพยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 716.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.3% เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2559 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รองลงมาคือสินคา้คงเหลือ และเงินลงทุน

ระยะสั้ น โดยสินทรัพยห์มุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 69.6% ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 

30.4% ของสินทรัพยร์วม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพยห์มุนเวียน 402.3 64.2 498.7 69.6

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 224.1 35.8 217.4 30.4

สินทรัพยร์วม 626.4 100.0 716.1 100.0

31 ธันวาคม 2559 30 มถุินายน 2560

 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน  

บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 498.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 96.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

24.0% จาก ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 67.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 93.5% เน่ืองจาก

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ของ DAIWA ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้โครงการ ซ่ึงมีเครดิต

เทอมยาวนานกวา่การขายผลิตภณัฑ ์ZIGA โดยลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์DAIWA 

และการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ 60.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 27.9% เน่ืองจากในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 บริษทัฯ  

มีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล็กมว้นเขา้มาเพ่ือเตรียมผลิตสินคา้รองรับปริมาณการสั่งซ้ือของลูกคา้ส าหรับในช่วงคร่ึงปีหลงัท่ีเพ่ิม

มากข้ึนในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ 277.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 55.5% ของสินทรัพย์

หมุนเวยีนรวม รองลงมาคือ ลูกหน้ีการคา้ 140.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 28.1% ของสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 

 



 

2. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  

บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 217.4 ลา้นบาท ลดลง 6.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

3.0% จาก ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 3.5% 

สาเหตุหลกัมาจากการตดัค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้าน ทั้งน้ี บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 205.0 ลา้นบาท หรือ 

คิดเป็น 94.3% ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม  

หนีสิ้น 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 368.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 57.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 18.5% จาก  

ณ ส้ินปี 2559 การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีทจ านวน 51.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 34.6 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2559 และการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 49.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 411.2% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 

โดยหน้ีสินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 87.1% ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 12.9% ของ 

หน้ีสินรวม  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หน้ีสินหมุนเวียน 248 79.7 321.1 87.1

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 63.1 20.3 47.6 12.9

หน้ีสินรวม 311.1 100.0 368.7 100.0

31 ธันวาคม 2559 30 มถุินายน 2560

 

1. หนีสิ้นหมุนเวยีน  

บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 321.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 73.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

29.4% จาก ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีท 51.9 ลา้นบาท หรือ 

คิดเป็น 34.6% เน่ืองจากบริษทัฯ มีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน จึงมีการใชว้งเงินสินเช่ือทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน และ

การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 411.2% ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้ีการคา้ในประเทศ

เพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัฯ สั่ง Slit เหล็กเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ รับรู้มูลค่าสินคา้ระหวา่งทางซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระเงินเป็นเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  

บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 47.6 ลา้นบาท ลดลง 15.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 24.5% 

จาก ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทยอยช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 



 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 347.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 10.2% 

จากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 (นางสาว วราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ)  
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 


