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ที่ ZIGA 002/2561 

         26  กมุภาพนัธ์  2561 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ า ปี 2560  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุน 

รำยได้รวม 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 941.7 ล้านบาท และ 909.9 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงของ

รายได้รวมร้อยละ 3.4 โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได้ ดงันี ้

 

อตัราเปลีย่นแปลง

2559 2560 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

รายได้จากการขาย 919.8 882.2 -4.1% เน่ืองจากปริมาณการขายลดลง ความต้องการใช้

เหลก็ในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจถดถอย

รายได้อ่ืน 21.9 27.7 26.6% เน่ืองจากมีการบริหารจัดการตดิตามความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลีย่นของมูลคา่เงินท าให้

บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพ่ิมขึน้จากปี

ก่อน

รวมรายได้ 941.7 909.9 -3.4% ภาพรวมการเตบิโตของรายได้ลดลงร้อยละ 3.4

รายได้รวม (ล้านบาท)
รายการ หมายเหตุ

 

ต้นทุนขำย 

บริษัทฯ มีต้นทนุขาย ในปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 588.9 ล้านบาท และ 679.6 ล้านบาท ตามล าดบั และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.5 และ

ร้อยละ 74.7 ของรายได้รวม ในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั โดยสดัสว่นต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ สาเหตหุลกัเป็นผลจากการปรับขึน้ของ

ราคาเหลก็ม้วนเฉลีย่ ที่มีแนวโน้มปรับตวัเพิม่ขึน้ตัง้แตใ่นชว่งปลายปี 2559  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร  

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 58.9 ล้านบาท และ 60.8 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม เทา่กบัร้อยละ 6.3 และร้อยละ 6.7 ตามล าดบั โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

2559 2560

คา่ใช้จ่ายในการขาย 12.8 15.9 24.6% สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

ขายทีเ่พ่ิมขึน้ เน่ืองจากในอดตีทีผ่า่นมา บริษัทฯ

มีการรับพนกังานทีจ่บการศกึษาในระดบัต า่กวา่

ปริญญาตรีปะปนกบัระดบัปริญญาตรี ในขณะที่

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายรับพนกังานใหม่ต้อง

จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเทา่นัน้

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 46.1 44.9 -2.6% ไม่มีคา่ใช้จ่ายใดทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเป็น

สาระส าคญั

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร

58.9 60.8 3.3%  

คา่ใช้จ่ายในการขาย

รายการ หมายเหตุและบริหาร (ล้านบาท) อตัราเปลีย่นแปลง 

เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

 
 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเป็นจ านวนเงินใกล้เคียงกนั โดยมีต้นทนุทางการเงินเป็นจ านวน 11.3 ล้านบาท และ 11.4 ล้าน

บาท ตามล าดบั ต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ทรัสต์รีซีท(Trust Receipt) จากการซือ้วตัถดุิบ 

 

ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 226.1 ล้านบาท และ 131.7 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ คิดเป็นร้อย

ละ 24.0 และร้อยละ 14.5 ของรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั สาเหตจุากต้นทนุวตัถดุิบสงูขึน้ และก าไรขัน้ต้นลดลง 

 

 

 



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมุทปราการ 10290 

โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 626.4 ล้านบาท และ 1,282.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์สว่น

ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ สนิทรัพย์หมนุเวยีน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียน ประมาณร้อยละ 80.1 ของสนิทรัพย์

รวม และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนร้อยละ 19.9 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 402.3            64.2              1,026.5          80.1              

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 224.1            35.8              255.5            19.9              

สนิทรัพย์รวม 626.4            100.0            1,282.0          100.0            

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

 

 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน  

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวยีนรวม 402.3 ล้านบาท และ 1,026.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 และร้อยละ 

80.1 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยบริษัทฯมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 216.6 ล้านบาท และ 501.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.6 และร้อย

ละ 39.1 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั และรองลงมาคือเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 109.4 ล้านบาท 

และ 394.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 และร้อยละ 30.7 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สนิทรัพย์หมนุเวียน  ที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่ จากสนิค้า

คงเหลอื เพิม่ขึน้จ านวนเงิน 285.2 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้ 

 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนรวม 224.1 ล้านบาท และ 255.5 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 35.8  และ

ร้อยละ 19.9 ตามล าดบั มีรายการสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ส าคญั คือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.9 และร้อยละ 15.7 

ของสนิทรัพย์รวม ซึง่สว่นใหญ่ลดลงจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวนเงินสทุธิ 11.5 ล้านบาท จากการซือ้ทรัพย์สนิเพิม่/รับโอน 27.1 ล้าน

บาท และลดลงจากคา่เสือ่มราคา 38.6 ล้านบาท   
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ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีส้นิหมุนเวยีน 248.1 79.7 460.9 92.2

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 63.0 20.3 38.8 7.8

หนีส้นิรวม 311.1 100.0 499.7 100.0

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 311.1 ล้านบาท และ 499.7 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียน ประมาณร้อยละ 92.2 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวยีนร้อยละ 7.8 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 

 

  

   

 

 

 

1. หนีส้ินหมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนรวม จ านวน 248.1 ล้านบาท และ 460.9 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 79.7 และ

ร้อยละ 92.2 ของหนีส้นิรวม หนีส้นิหมนุเวียนรวมที่เพิม่ขึน้ในปี 2560 มาจากการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท เนื่องจากการซือ้

วตัถดุิบเหลก็ม้วนเพิม่ขึน้  รองลงมาคือเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  เนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ รับรู้มลูคา่สนิค้าระหวา่งทางซึง่ยงัไมถ่ึงก าหนด

ช าระเงินเป็นเจ้าหนีก้ารค้าตา่งประเทศเพิม่ขึน้  

 

2. หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนจ านวน 63.0 ล้านบาท และ 38.8 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 20.3  และ

ร้อยละ 7.8 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั โดยหนีส้นิไมห่มนุเวยีนสว่นใหญ่ คือ เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่บริษัทฯ มีเงินกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กบั 43.2 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 13.9 และร้อยละ 4.9 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั ซึง่สาเหตทุี่บริษัทฯ มเีงินกู้ ระยะยาวลดลง ในปี 2560 นัน้มาจากการทยอยช าระคืนเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 315.3 ล้านบาท และ 782.2 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิม่ขึน้ 466.9 

ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากทนุที่ออกและช าระแล้วจ านวน 40 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั จ านวน 415.2 ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

  

     ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

 

     (นางสาว วราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ)  

       กรรมการผู้จดัการ 


