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ที่ ZIGA 008/2561 

         9  พฤศจิกายน  2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 3  ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุน 
 

รำยได้รวม 
 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 258.0 ล้านบาท และ 178.0 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัรา
การลดลงของรายได้รวมร้อยละ 31.0 โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได้ ดงันี ้

อตัราเปลี่ยนแปลง
Q3/2560 Q3/2561 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

รายได้จากการขาย 255.2 171.9 -32.6%     เน่ืองจากปริมาณการขายลดลง ความต้องการใช้

เหล็กในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจถดถอย       

    เน่ืองจากข้อจ ากัดพืน้ทีค่งคลงั    ท าให้เสียโอกาส

การขาย       ในการเติมสินค้าคงคลงัได้ทนัเวลา

รายได้อ่ืน 2.8 6.1 117.9%    เน่ืองจากมีการบริหารจดัการติดตามความผันผวน

ของอตัราแลกเปลี่ยนของมลูคา่เงิน  ท าให้บริษัทมี

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึน้จากปีก่อน

รวมรายได้ 258.0 178.0 -31.0%

รายได้รวม (ล้านบาท)
รายการ หมายเหตุ

 

 
ต้นทุนขำย 
 

บริษัทฯ มีต้นทนุขาย ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 196.1 ล้านบาท และ 150.9 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 76.0 และร้อยละ 84.7 ของรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั โดยสดัสว่นต้นทนุดงักลา่วเพิ่ม
สงูขึน้ สาเหตหุลกัเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหลก็ม้วนเฉลีย่  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารจ านวน 16.2 ล้านบาท และ 12.2 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม เทา่กบัร้อยละ 6.3 และร้อยละ 6.8 ตามล าดบั โดย
สามารถสรุปได้ดงันี ้

อตัราเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึน้ / (ลดลง)

Q3/2560 Q3/2561

คา่ใช้จา่ยในการขาย 3.9 5.6 43.6% สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกับคา่

ส่งเสริมการขายและโฆษณาเพ่ิมขึน้

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 12.3 6.6 -46.3% สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกับ

พนกังานลดลง

รวมค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร

16.2 12.2 -24.7%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย

รายการ หมายเหตุและบริหาร (ล้านบาท)

 
 

 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ  
 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเป็นจ านวน 2.9 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามล าดบั ต้นทนุทาง
การเงินสว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยมืระยะสัน้ทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) จากการซือ้วตัถดุบิ 
 

ก ำไรสุทธิ 
 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 38.4 ล้านบาท และ 11.9 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิของ
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.9 และร้อยละ 6.7 ของรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั สาเหตจุากต้นทนุ
วตัถดุิบสงูขึน้ และก าไรขัน้ต้นลดลง 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
สินทรัพย์  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,281.9 ล้านบาท และ 993.2 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวยีน ประมาณร้อยละ 51.6  ของสนิทรัพย์รวม และสนิทรัพย์
ไมห่มนุเวยีนร้อยละ 48.4 ของสนิทรัพย์รวม  
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,026.4      80.1           512.5         51.6           

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 255.5         19.9           480.7         48.4           

สินทรัพย์รวม 1,281.9      100.0         993.2         100.0         

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561

 
 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน   
 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 1,026.4 ล้านบาท และ 512.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 80.1 และร้อยละ 51.6 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 393.9 ล้านบาท 
และ 99.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 และร้อยละ 10.0 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 ตามล าดบั 
และรองลงมาคือสนิค้าคงเหลอื จ านวน 501.8 ล้านบาท และ 299.1 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 39.1 และร้อยละ 30.1 ตอ่สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สนิทรัพย์หมนุเวียน  ที่ลดลงสว่นใหญ่ จากสนิค้าคงเหลอื ลดลงจ านวน 
202.7 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงจ านวน 294.4 ล้านบาท จากการจา่ยช าระคา่ก่อสร้างโรงงานใหม่ 

 
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม 255.5 ล้านบาท และ 480.7 ล้านบาท ตามล าดบั คดิ
เป็นร้อยละ 19.9  และร้อยละ 48.4 ตามล าดบั มีรายการสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที่ส าคญั คือ ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ คดิเป็น
สดัสว่นร้อยละ 15.7 และร้อยละ 47.0 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จาก ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวนสทุธิ 266.0 ล้าน
บาท จากการซือ้ทรัพย์สนิเพิ่ม/รับโอนจ านวน 285.3 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากคา่เสือ่มราคาจ านวน 19.3 ล้านบาท   
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หนีส้นิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 499.7 ล้านบาท และ 240.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวยีน ร้อยละ 90.1 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนร้อย
ละ 9.9 ของหนีส้นิรวม  
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีส้ินหมนุเวียน 460.9         92.2           216.9         90.1           

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 38.8           7.8              23.8           9.9              

หนีส้ินรวม 499.7         100.0         240.7         100.0         

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561

 

 
1. หนีส้ินหมุนเวียน 
  

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนรวม จ านวน 460.9 ล้านบาท และ 216.9 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 92.2 และร้อยละ 90.1 ของหนีส้นิรวม หนีส้นิหมนุเวียนรวมที่ลดลงในปี 2561 มาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่น  

 

2. หนีส้ินไม่หมุนเวียน  
 

ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวยีนจ านวน 38.8 ล้านบาท และ 23.8 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.8 และร้อยละ 9.9 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั โดยหนีส้นิไมห่มนุเวียนสว่นใหญ่ คือ เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ซึง่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กบั 24.3 ล้านบาท และ 13.3 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.5 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั ซึง่สาเหตทุี่บริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะ
ยาวลดลง ในปี 2561 นัน้มาจากการทยอยช าระคืนเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
 

          ณ สิน้ปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 782.2 ล้านบาท และ 752.4 ล้านบาท ตามล าดบั 
สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 29.8 ล้านบาท  
 
          บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างการเติบโตธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  โดยการวางแผนเพิ่มพืน้ท่ีคงคลงัให้เพยีงพอ  เพื่อการ
บริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   ในการก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม่     และเพื่อเพิ่มกลุม่สนิค้าของทางบริษัทฯ      รวมถึงธุรกิจ 
I-RETAIL 
           บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย   โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมธุรกิจขายปลกี     ซึง่ได้จบัมือกบัพนัธมติรธุรกิจ    บริษัท 
ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากดั (มหาชน)    ซึง่ทางพนัธมิตรเป็นเจ้าของจดุจ าหนา่ยสนิค้ากระเบือ้งเซรามิค  ที่ปัจจบุนัมีสาขากวา่ 200 
สาขาทัว่ประเทศ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

    ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

 

        (นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ)  

      กรรมการผู้จดัการ 


