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ที่ ZIGA 002/2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจา ปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้

งบกำไรขำดทุน
รำยได้ รวม
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 941.7 ล้ านบาท และ 909.9 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตลดลงของ
รายได้ รวมร้ อยละ 3.4 โดยการเปลีย่ นแปลงสามารถสรุปได้ ดังนี ้

รายการ
รายได้จากการขาย

รายได้รวม (ล้ านบาท)

อัตราเปลีย่ นแปลง

2559

2560

เพิ่มขึน้ / (ลดลง)

919.8

882.2

-4.1%

หมายเหตุ
เนือ่ งจากปริ มาณการขายลดลง ความต้องการใช้
เหล็กในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจถดถอย

รายได้อื่น

21.9

27.7

26.6%

เนือ่ งจากมี การบริ หารจัดการติดตามความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของมูลค่าเงินทาให้
บริ ษัทมี กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน

รวมรายได้

941.7

909.9

-3.4%

ภาพรวมการเติบโตของรายได้ลดลงร้ อยละ 3.4

ต้ นทุนขำย
บริ ษัทฯ มีต้นทุนขาย ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 588.9 ล้ านบาท และ 679.6 ล้ านบาท ตามลาดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62.5 และ
ร้ อยละ 74.7 ของรายได้ รวม ในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ โดยสัดส่วนต้ นทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้น สาเหตุหลักเป็ นผลจากการปรับขึ ้นของ
ราคาเหล็กม้ วนเฉลีย่ ที่มีแนวโน้ มปรับตัวเพิม่ ขึ ้นตังแต่
้ ในช่วงปลายปี 2559
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ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 58.9 ล้ านบาท และ 60.8 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวม เท่ากับร้ อยละ 6.3 และร้ อยละ 6.7 ตามลาดับ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
รายการ

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

และบริ หาร (ล้ านบาท)
2559

2560

12.8

15.9

อัตราเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

เพิ่ม ขึน้ / (ลดลง)
24.6%

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ขายทีเ่ พิ่ม ขึน้ เนือ่ งจากในอดีตทีผ่ า่ นมา บริ ษัทฯ
มี การรั บพนักงานทีจ่ บการศึกษาในระดับตา่ กว่า
ปริ ญญาตรี ปะปนกับระดับปริ ญญาตรี ในขณะที่
ปั จจุบันบริ ษัทฯ มี นโยบายรั บพนักงานใหม่ต้อง
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เท่านัน้

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

46.1

44.9

-2.6%

ไม่มี คา่ ใช้ จ่ายใดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างเป็ น
สาระสาคัญ

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
และบริหาร

58.9

60.8

3.3%

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเป็ นจานวนเงินใกล้ เคียงกัน โดยมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน 11.3 ล้ านบาท และ 11.4 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ต้ นทุนทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสันทรั
้ สต์รีซีท(Trust Receipt) จากการซื ้อวัตถุดิบ

กำไรสุทธิ
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 226.1 ล้ านบาท และ 131.7 ล้ านบาท ตามลาดับ อัตรากาไรสุทธิของบริษัทฯ คิดเป็ นร้ อย
ละ 24.0 และร้ อยละ 14.5 ของรายได้ รวมในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ สาเหตุจากต้ นทุนวัตถุดิบสูงขึ ้น และกาไรขันต้
้ นลดลง
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 626.4 ล้ านบาท และ 1,282.0 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์สว่ น
ใหญ่ของบริษัทฯ ได้ แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ประมาณร้ อยละ 80.1 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 19.9 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรั พย์หมุนเวียน

402.3

64.2

1,026.5

80.1

สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน

224.1

35.8

255.5

19.9

สินทรั พย์รวม

626.4

100.0

1,282.0

100.0

1. สินทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนรวม 402.3 ล้ านบาท และ 1,026.5 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.2 และร้ อยละ
80.1 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยบริ ษัทฯมีสนิ ค้ าคงเหลือจานวน 216.6 ล้ านบาท และ 501.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.6 และร้ อย
ละ 39.1 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ และรองลงมาคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 109.4 ล้ านบาท
และ 394.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.5 และร้ อยละ 30.7 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ จากสินค้ า
คงเหลือ เพิม่ ขึ ้นจานวนเงิน 285.2 ล้ านบาท เพื่อรองรับยอดขายทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึ ้น
2. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 224.1 ล้ านบาท และ 255.5 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 และ
ร้ อยละ 19.9 ตามลาดับ มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.9 และร้ อยละ 15.7
ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ส่วนใหญ่ลดลงจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนเงินสุทธิ 11.5 ล้ านบาท จากการซื ้อทรัพย์สนิ เพิม่ /รับโอน 27.1 ล้ าน
บาท และลดลงจากค่าเสือ่ มราคา 38.6 ล้ านบาท
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หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 311.1 ล้ านบาท และ 499.7 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียน ประมาณร้ อยละ 92.2 ของหนี ้สินรวม และหนี ้สินไม่หมุนเวียนร้ อยละ 7.8 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ
31 ธ ันวาคม 2559

ิ หมุนเวีย น
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
หนีส
้ น
ิ รวม
หนีส
้ น

31 ธ ันวาคม 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

248.1

79.7

460.9

92.2

63.0

20.3

38.8

7.8

311.1

100.0

499.7

100.0

1. หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียนรวม จานวน 248.1 ล้ านบาท และ 460.9 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 79.7 และ
ร้ อยละ 92.2 ของหนี ้สินรวม หนี ้สินหมุนเวียนรวมที่เพิม่ ขึ ้นในปี 2560 มาจากการเพิม่ ขึ ้นของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท เนื่องจากการซื ้อ
วัตถุดิบเหล็กม้ วนเพิม่ ขึ ้น รองลงมาคือเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ รับรู้มลู ค่าสินค้ าระหว่างทางซึง่ ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระเงินเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศเพิม่ ขึ ้น

2. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 63.0 ล้ านบาท และ 38.8 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.3 และ
ร้ อยละ 7.8 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึง่ บริษัทฯ มีเงินกู้ยมื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เท่ากับ 43.2 ล้ านบาท และ 24.3 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 13.9 และร้ อยละ 4.9 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ ซึง่ สาเหตุที่บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวลดลง ในปี 2560 นันมาจากการทยอยช
้
าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 315.3 ล้ านบาท และ 782.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ ขึ ้น 466.9
ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากทุนที่ออกและชาระแล้ วจานวน 40 ล้ านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จานวน 415.2 ล้ านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว วราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ)
กรรมการผู้จดั การ

