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ที่ ZIGA 007/2561 

         9  สงิหาคม  2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 2 ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2561 ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุน 
 

รำยได้รวม 
 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 200.5 ล้านบาท และ 241.4 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัรา
การเติบโตเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 20.4 โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได้ ดงันี ้

อตัราเปลี่ยนแปลง
Q2/2560 Q2/2561 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

รายได้จากการขาย 196.4 240.8 22.6% เน่ืองจากปริมาณการขายเพ่ิมขึน้ ความต้องการใช้

เหล็กในประเทศเร่ิมปรับตวัเพ่ิมขึน้
รายได้อ่ืน 4.1 0.6 -85.4% เน่ืองจากมีการควบคมุการผลิตและพฒันาฝีมือ

พนกังานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ ท าให้มีของ

เสียจากการผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้จากการขาย

เศษวัสดลุดลงด้วย และมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน

ลดลงจากชว่งเดียวกันในปีก่อน

รวมรายได้ 200.5 241.4 20.4% ภาพรวมการเติบโตของรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.4

รายได้รวม (ล้านบาท)
รายการ หมายเหตุ

 

 
ต้นทุนขำย 
 

บริษัทฯ มีต้นทนุขาย ในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 159.3 ล้านบาท และ 216.3 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 79.4 และร้อยละ 89.6 ของรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั โดยสดัสว่นต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ 
สาเหตหุลกัเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหลก็ม้วนเฉลีย่ ที่มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้ตัง้แตใ่นชว่งปลายปี 2559  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 13.8 ล้านบาท และ 16.1 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม เทา่กบัร้อยละ 6.9 และร้อยละ 6.7 ตามล าดบั โดยสามารถสรุปได้
ดงันี ้

อตัราเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

Q2/2560 Q2/2561

คา่ใช้จา่ยในการขาย 3.5 5.4 54.3% สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกับ

พนกังานเพ่ิมขึน้

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 10.3 10.7 3.9% ไมมี่คา่ใช้จา่ยใดทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

สาระส าคญั

รวมค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร

13.8 16.1 16.7%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย

รายการ หมายเหตุและบริหาร (ล้านบาท)

 
 

 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ  
 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มต้ีนทนุทางการเป็นจ านวนเงินใกล้เคียงกนั โดยมีต้นทนุทางการเงินเป็นจ านวน 3.2 ล้าน
บาท และ 2.8 ล้านบาท ตามล าดบั ต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) จาก
การซือ้วตัถดุิบ 
 

ก ำไรสุทธิ 
 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 19.5 ล้านบาท และ 5.3 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิของ
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 9.7 และร้อยละ 2.2 ของรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั สาเหตจุากต้นทนุวตัถดุบิ
สงูขึน้ และก าไรขัน้ต้นลดลง 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
สินทรัพย์  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,281.9 ล้านบาท และ 1,014.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์สว่นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ สนิทรัพย์หมนุเวยีน ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2561  บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียน 
ประมาณร้อยละ 55.5  ของสนิทรัพย์รวม และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนร้อยละ 44.5 ของสนิทรัพย์รวม  
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,026.4      80.1           562.8         55.5           

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 255.5         19.9           451.9         44.5           

สินทรัพย์รวม 1,281.9      100.0         1,014.7      100.0         

31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561

 
 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน  
 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 1,026.4 ล้านบาท และ 562.8 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 80.1 และร้อยละ 55.5 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยบริษัทฯมีเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด จ านวน 393.9 ล้านบาท 
และ 242.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 และร้อยละ 23.9 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 ตามล าดบั 
และรองลงมาคือสนิค้าคงเหลอื จ านวน 501.8 ล้านบาท และ 196.9 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 39.1 และร้อยละ 19.4 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สนิทรัพย์หมนุเวียน  ที่ลดลงสว่นใหญ่ จากสนิค้าคงเหลอื ลดลงจ านวน 
304.9 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงจ านวน 151.2 ล้านบาท จากการจา่ยช าระคา่กอ่สร้างโรงงานใหม่ 

 
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม 255.5 ล้านบาท และ 451.9 ล้านบาท ตามล าดบั คดิ
เป็นร้อยละ 19.9  และร้อยละ 44.5 ตามล าดบั มีรายการสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ส าคญั คือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 43.1 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวนสทุธิ 236.7 ล้านบาท 
จากการซือ้ทรัพย์สนิเพิ่ม/รับโอนจ านวน 250.6 ล้านบาท และเพิม่ขึน้จากคา่เสือ่มราคาจ านวน 13.9 ล้านบาท   
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หนีส้นิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 499.7 ล้านบาท และ 274.1 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียน ร้อยละ 89.7 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนร้อยละ 
10.3 ของหนีส้นิรวม  
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีส้ินหมนุเวียน 460.9         92.2           246.0         89.7           

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 38.8           7.8              28.1           10.3           

หนีส้ินรวม 499.7         100.0         274.1         100.0         

31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561

 

 

1. หนีส้ินหมุนเวียน 
  

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนรวม จ านวน 460.9 ล้านบาท และ 246.0 ล้านบาท ตามล าดบั คิด
เป็นร้อยละ 92.2 และร้อยละ 89.7 ของหนีส้นิรวม หนีส้นิหมนุเวยีนรวมที่ลดลงในปี 2561 มาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่น  

 

2. หนีส้ินไม่หมุนเวียน  
 

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวยีนจ านวน 38.8 ล้านบาท และ 28.1 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.8 และร้อยละ 10.3 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั โดยหนีส้นิไมห่มนุเวียนสว่นใหญ่ คือ เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ซึง่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กบั 24.3 ล้านบาท และ 16.7 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.9 และร้อยละ 6.1 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั ซึง่สาเหตทุี่บริษัทฯ มเีงินกู้ ระยะยาว
ลดลง ในปี 2561 นัน้มาจากการทยอยช าระคืนเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
 

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 782.2 ล้านบาท และ 740.6 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นของ
ผู้ ถือหุ้นลดลง 41.6 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เป็นจ านวน 67.6 ล้านบาท และ
ก าไรสทุธิรวมของ ปี 2561 เพิ่มขึน้ 26.0 ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

    ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

 

        (นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ)  

      กรรมการผู้จดัการ 


