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ที่ ZIGA 008/2561
9 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาส 3 ปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 3 ปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 ดังนี ้
งบกำไรขำดทุน
รำยได้ รวม
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 258.0 ล้ านบาท และ 178.0 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรา
การลดลงของรายได้ รวมร้ อยละ 31.0 โดยการเปลีย่ นแปลงสามารถสรุปได้ ดังนี ้

รายได้ รวม (ล้ านบาท)
Q3/2560
Q3/2561
รายได้ จากการขาย 255.2
171.9
รายการ

อัตราเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น / (ลดลง)
-32.6%

หมายเหตุ
เนื่องจากปริ มาณการขายลดลง ความต้ องการใช้
เหล็กในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิ จถดถอย
เนื่องจากข้ อจากัดพื ้นทีค่ งคลัง ทาให้ เสียโอกาส
การขาย

รายได้ อนื่

2.8

6.1

117.9%

ในการเติมสินค้ าคงคลังได้ ทนั เวลา

เนื่องจากมีการบริ หารจัดการติดตามความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนของมูลค่าเงิน ทาให้ บริ ษัทมี
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน

รวมรายได้

258.0

178.0

-31.0%

ต้ นทุนขำย
บริ ษัทฯ มีต้นทุนขาย ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 196.1 ล้ านบาท และ 150.9 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 76.0 และร้ อยละ 84.7 ของรายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 ตามลาดับ โดยสัดส่วนต้ นทุนดังกล่าวเพิ่ม
สูงขึ ้น สาเหตุหลักเป็ นผลจากการปรับขึ ้นของราคาเหล็กม้ วนเฉลีย่
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ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารจานวน 16.2 ล้ านบาท และ 12.2 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวม เท่ากับร้ อยละ 6.3 และร้ อยละ 6.8 ตามลาดับ โดย
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย อัตราเปลี่ยนแปลง
รายการ

หมายเหตุ

และบริ หาร (ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น / (ลดลง)
Q3/2560 Q3/2561

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

3.9

5.6

43.6%

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยเกี่ ยวกับค่า
ส่งเสริ มการขายและโฆษณาเพิ่มขึ ้น

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

12.3

6.6

-46.3%

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยเกี่ ยวกับ
พนักงานลดลง

รวมค่ าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หาร

16.2

12.2

-24.7%

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเป็ นจานวน 2.9 ล้ านบาท และ 0.7 ล้ านบาท ตามลาดับ ต้ นทุนทาง
การเงินส่วนใหญ่ของบริ ษัทเกิดจากเงินกู้ยมื ระยะสันทรั
้ สต์รีซีท (Trust Receipt) จากการซื ้อวัตถุดบิ
กำไรสุทธิ
ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 38.4 ล้ านบาท และ 11.9 ล้ านบาท ตามลาดับ อัตรากาไรสุทธิของ
บริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 14.9 และร้ อยละ 6.7 ของรายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2560 และปี 2561 ตามลาดับ สาเหตุจากต้ นทุน
วัตถุดิบสูงขึ ้น และกาไรขันต้
้ นลดลง
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 1,281.9 ล้ านบาท และ 993.2 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ประมาณร้ อยละ 51.6 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 48.4 ของสินทรัพย์รวม

สินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรั พย์ รวม

31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1,026.4

80.1

512.5

51.6

255.5

19.9

480.7

48.4

1,281.9

100.0

993.2

100.0

1. สินทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,026.4 ล้ านบาท และ 512.5 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 80.1 และร้ อยละ 51.6 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 393.9 ล้ านบาท
และ 99.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.7 และร้ อยละ 10.0 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 ตามลาดับ
และรองลงมาคือสินค้ าคงเหลือ จานวน 501.8 ล้ านบาท และ 299.1 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 39.1 และร้ อยละ 30.1 ต่อสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์หมุนเวียน ที่ลดลงส่วนใหญ่ จากสินค้ าคงเหลือ ลดลงจานวน
202.7 ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจานวน 294.4 ล้ านบาท จากการจ่ายชาระค่าก่อสร้ างโรงงานใหม่
2. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 255.5 ล้ านบาท และ 480.7 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นร้ อยละ 19.9 และร้ อยละ 48.4 ตามลาดับ มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ คือ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 15.7 และร้ อยละ 47.0 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจาก ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนสุทธิ 266.0 ล้ าน
บาท จากการซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่ม/รับโอนจานวน 285.3 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากค่าเสือ่ มราคาจานวน 19.3 ล้ านบาท
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หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 499.7 ล้ านบาท และ 240.7 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียน ร้ อยละ 90.1 ของหนี ้สินรวม และหนี ้สินไม่หมุนเวียนร้ อย
ละ 9.9 ของหนี ้สินรวม

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินรวม

30 กันยายน 2561

ร้ อยละ ล้านบาท

ร้ อยละ

460.9

92.2

216.9

90.1

38.8

7.8

23.8

9.9

499.7

100.0

240.7

100.0

1. หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียนรวม จานวน 460.9 ล้ านบาท และ 216.9 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้ อยละ 92.2 และร้ อยละ 90.1 ของหนี ้สินรวม หนี ้สินหมุนเวียนรวมที่ลดลงในปี 2561 มาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่น
2. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 38.8 ล้ านบาท และ 23.8 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 7.8 และร้ อยละ 9.9 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ซึง่ บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เท่ากับ 24.3 ล้ านบาท และ 13.3
ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.9 และร้ อยละ 5.5 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ ซึง่ สาเหตุที่บริ ษัทฯ มีเงินกู้ระยะ
ยาวลดลง ในปี 2561 นันมาจากการทยอยช
้
าระคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2560 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 782.2 ล้ านบาท และ 752.4 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 29.8 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีแนวทางแก้ ไขปัญหาและสร้ างการเติบโตธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยการวางแผนเพิ่มพื ้นที่คงคลังให้ เพียงพอ เพื่อการ
บริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ และเพื่อเพิ่มกลุม่ สินค้ าของทางบริ ษัทฯ รวมถึงธุรกิจ
I-RETAIL
บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มธุรกิจขายปลีก ซึง่ ได้ จบั มือกับพันธมิตรธุรกิจ บริ ษัท
ไดนาสตี ้เซรามิค จากัด (มหาชน) ซึง่ ทางพันธมิตรเป็ นเจ้ าของจุดจาหน่ายสินค้ ากระเบื ้องเซรามิค ที่ปัจจุบนั มีสาขากว่า 200
สาขาทัว่ ประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริ ญ)
กรรมการผู้จดั การ

