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เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 สิน้สดุวนัที ่30 

กนัยายน 2560 ดงันี้ 

 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดร้วม 

บรษัิทฯ มรีายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 258.0 ลา้นบาท และ 258.0 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัรา

การเตบิโตของรายไดร้วมคงที ่โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

 

อัตราเปลีย่นแปลง

Q3/2559 Q3/2560 เพิม่ข ึน้ / (ลดลง)

รายไดจ้ากการขาย 248.3 255.2 2.8% สาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการขายของกลุม่

ผลติภัณฑ ์DAIWA เนือ่งจากมกีารจัด

โปรโมชัน่ลดราคาสนิคา้ใหก้ับผูค้า้สง่

รายไดอ้ืน่ 9.7 2.8 -71.1% เนือ่งจากมกีารควบคมุการผลติและ

พัฒนาฝีมอืพนักงานฝ่ายผลติใหม้ี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ท าใหม้ขีองเสยี

จากการผลติลดลง สง่ผลใหร้ายได ้

จากการขายเศษวสัดลุดลงดว้ย และ

มกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่นลดลง

จากชว่งเดยีวกันในปีก่อน

รวมรายได้ 258.0 258.0 0.0% ภาพรวมการเตบิโตของรายไดร้วมคงที่

รายไดร้วม (ลา้นบาท)
รายการ หมายเหตุ
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ตน้ทนุขายและบรกิาร 

บรษัิทฯ มตีน้ทนุขายและบรกิาร ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กับ 161.2 ลา้นบาท และ 196.1 ลา้นบาท ตามล าดับ และคดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 62.5 และรอ้ยละ 76.0 ของรายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั โดยสดัสว่นตน้ทนุดงักลา่ว

เพิม่สงูขึน้ สาเหตหุลักเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหล็กมว้นเฉลีย่ ทีม่แีนวโนม้ปรับตวัเพิม่ขึน้ตัง้แตใ่นชว่งปลายปี 2559  

 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร  

ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 14.8 ลา้นบาท และ 16.3 ลา้นบาท ตามล าดับ 

หรอืคดิเป็นสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารตอ่รายไดร้วม เทา่กบัรอ้ยละ 5.7 และรอ้ยละ 6.3 ตามล าดับ โดยสามารถสรุปได ้

ดงันี ้

อัตราเปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้ / (ลดลง)

Q3/2559 Q3/2560

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5.8 3.9 -31.9% สาเหตหุลัก จากคา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการ

ขายลดลง เป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท 

เมือ่เปรียบเทยีบกับชว่งระยะเวลา

เดยีวกันของปี 2559

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 9.0 12.3 36.3% สาเหตจุากในไตรมาสที ่3 ปี 2560 

บรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์ ท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยดา้น

ประชาสัมพันธ ์และจัดกจิกรรม Road

 show

รวมคา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร

14.8 16.2 9.5%  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย

รายการ หมายเหตุและบรหิาร (ลา้นบาท)

 

ตน้ทนุทางการเงนิ  

ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทางการเป็นจ านวนเงนิใกลเ้คยีงกนั โดยมตีน้ทนุทางการเงนิเป็นจ านวน 2.8 ลา้น

บาท และ 2.9 ลา้นบาท ตามล าดับ ตน้ทนุทางการเงนิสว่นใหญข่องบรษัิทเกดิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ทรัสตร์ซีที (Trust Receipt) จาก

การซือ้วตัถดุบิ 

 

ก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 บรษัิทฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 63.9 ลา้นบาท และ 38.4 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธขิอง

บรษัิทฯ คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 และรอ้ยละ 14.9 ของรายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั สาเหตจุาก ตน้ทนุขาย

สงูขึน้ และก าไรขัน้ตน้ลดลง 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรพัย ์ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ปี 2559 และ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 626.4 ลา้นบาท และ 1,115.5 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญข่องบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ สนิทรัพยห์มนุเวยีน โดย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560  บรษัิทฯ มสีนิทรัพย์

หมนุเวยีน ประมาณรอ้ยละ 80.0 ของสนิทรัพยร์วม และสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนรอ้ยละ 20.0 ของสนิทรัพยร์วม ตามล าดบั 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 402.3 64.2 892.8 80.0

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 224.1 35.8 222.7 20.0

สนิทรัพย์รวม 626.4 100.0 1115.5 100.0

31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560

 
 

1. สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

บรษัิทฯ มสีนิทรัพยห์มนุเวยีนรวม 402.3 ลา้นบาท และ 892.8 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

64.2 และรอ้ยละ 80.0 ตอ่สนิทรัพยร์วม ตามล าดับ โดยบรษัิทฯมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 109.4 ลา้นบาท และ 

376.6 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.5 และรอ้ยละ 33.8 ตอ่สนิทรัพยร์วม ตามล าดับ และ

รองลงมาคอืสนิคา้คงเหลอืจ านวน 216.6 ลา้นบาท และ 271.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.6 และรอ้ยละ 24.4 ของสนิทรัพย์

รวม ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560 ตามล าดับ สนิทรัพยห์มนุเวยีน  ทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ ่จากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ

สด เพิม่ขึน้จ านวนเงนิ 267.2 ลา้นบาท สาเหตหุลกัจากการไดรั้บช าระทนุจดทะเบยีนทีอ่อกจ าหน่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้ และ สนิคา้

คงเหลอื เพิม่ขึน้จ านวนเงนิ 55.1  ลา้นบาท  

 

2. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน  

ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนรวม 224.1 ลา้นบาท และ 222.7 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น

รอ้ยละ 35.8  และรอ้ยละ 20.0 ตามล าดบั มรีายการสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีส่ าคญั คอื ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย

ละ 33.9 และรอ้ยละ 18.8 ของสนิทรัพยร์วม ซึง่สว่นใหญล่ดลงจาก ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ จ านวนเงนิสทุธ ิ2.4 ลา้นบาท จากการ

ซือ้ทรัพยส์นิเพิม่/รับโอน 26.6 ลา้นบาท และลดลงจากคา่เสือ่มราคา 29.1 ลา้นบาท   
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หนีส้นิ 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีส้นิหมุนเวยีน 248.1 79.7 298.8 86.7

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 63.0 20.3 45.7 13.3

หนีส้นิรวม 311.1 100.0 344.5 100.0

31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560

 
 

1. หนีส้นิหมุนเวยีน  

ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560 บรษัิทฯ มหีนีส้นิหมนุเวยีนรวม จ านวน 248.1 ลา้นบาท และ 298.8 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิ

เป็นรอ้ยละ 79.7 และรอ้ยละ 86.7 ของหนีส้นิรวม หนี้สนิหมนุเวยีนรวมทีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2560 มาจากการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิ

ภายใตส้ญัญาทรัสตร์ซีที  รองลงมาคอืเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ เนือ่งจาก การซือ้วัตถดุบิเพิม่ขึน้   

 

2. หนีส้นิไมห่มุนเวยีน  

ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560  บรษัิทฯ มหีนีส้นิไมห่มนุเวยีนจ านวน 63.0 ลา้นบาท และ 45.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

20.3  และรอ้ยละ 13.3 ของหนีส้นิรวม ตามล าดับ โดยหนีส้นิไมห่มนุเวยีนสว่นใหญ ่คอื เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึง่บรษัิทฯ 

มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กบั 43.2 ลา้นบาท และ 29.0 ลา้นบาท 

ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.9 และรอ้ยละ 8.4 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั ซึง่สาเหตทุีบ่รษัิทฯ มเีงนิกูร้ะยะยาวลดลง ใน

ไตรมาส 3 ปี 2560 นัน้มาจากการทยอยช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้  

ณ สิน้ปี 2559 และไตรมาส 3 ปี 2560 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 315.3 ลา้นบาท และ 771.0 ลา้นบาท ตามล าดับ สว่นของ

ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 455.7 ลา้นบาท จากทนุทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นบาท และสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ จ านวน 415.2 ลา้น

บาท 

 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  

 

  

     ขอแสดงความนับถอื  

 

 

     (นางสาว วราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ)  

       กรรมการผูจ้ัดการ 


