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ที ่ZIGA 001/2564 

 

         29  มกราคม  2564 

 
 

เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 
บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายท่อเหล็กโครงสรา้งประเภท Pre-zinc แบรนด ์

ZIGA และทอ่รอ้ยสายไฟแบรนด ์DAIWA ซึง่เป็นนวัตกรรมสนิคา้ทดแทนในกลุม่ทอ่เหล็กชบุสงักะส ีหรอื ทอ่เหล็กด าทาส ี

ปัจจุบันบริษัทเป็นผูน้ าในตลาดท่อ Pre-zinc บริษัทฯยังคงพัฒนาสนิคา้เพื่อเพิ่มมูลค่า และต่อยอดธุรกิจที่
เกีย่วเนื่อง โดยเฉพาะการปรับกลยุทธการขาย ใหเ้ขา้กับยุค “CONVENIENT ECONOMY” โดยมกีารขยายฐานลูกคา้ไปยัง

ผูใ้ชง้านทัง้ในสว่นของชอ่งทางออนไลนผ์นวกกับออฟไลน์ เพือ่สรา้งความสะดวกใหกั้บลูกคา้รายย่อยมากขึน้ อกีทัง้มกีาร
เพิม่กลุ่มสนิคา้ ไดแ้ก ่ลวดเชือ่มกัลวาไนซ ์สทีาเหล็กกัลวาไนซ ์เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อจุดประสงคใ์นการสรา้งความเตบิโต ให ้

ผลตอบแทนสม ่าเสมอและยั่งยนืในระยะยาว ดว้ยความยดึมั่นในการบรหิารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดคีวบคู่

ไปกับการพัฒนาสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 
 

ในไตรมาสที ่4 บรษัิทฯ สามารถเพิม่ก าลังการผลติอย่างต่อเนื่อง นับตัง้แต่เริม่เปิดใชพ้ืน้ทีค่งคลัง สง่ผลใหม้กีาร
บรหิารสดัสว่นของสนิคา้ในกลุ่มทีส่ามารถสรา้งอัตราก าไรไดด้ ีโดยเฉพาะ ลูกคา้ในตลาดซอ่มแซมและตกแต่งบา้น  ทัง้ใน

สว่นของ ลกูคา้ออนไลน์และออฟไลน ์ซึง่บรษัิทวางแผนจะขยายในสว่นของสาขา outlet เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ บรษัิทฯไดร้ับ
ความไวว้างใจในมาตรฐานสนิคา้ของแบรนด์ ZIGA และ DAIWA ท าใหไ้ดร้ับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ส าคัญของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อนึ่งถงึแมว้่าในปี 2563 นี้เป็นช่วงที่เศรษฐกจิของประเทศไทยไดร้ับผลกระทบการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจาก แผนการตลาดที่ มุ่งเนน้ในการ เชือ่มโยงผูค้นมากขึน้ “Connect People” และ
แกปั้ญหาใหลู้กคา้ในตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึน้ (niche market) จงึท าใหบ้รษัิทฯสามารถสรา้งอัตราก าไรไดด้ีอย่าง

ต่อเนื่อง อกีทัง้ลูกคา้มีความรูใ้นตัวสนิคา้มากขึน้ท าใหเ้หล็กประเภท pre-zinc ไดร้ับความนิยมในการใชอ้ย่างแพร่หลาย
มากขึน้ เนื่องจากลดตน้ทุน สะดวกในการใชง้านและป้องกันสนิมไดด้กีว่า รวมทัง้คู่คา้ สามารถไวว้างใจในมาตรฐานการ

ผลติของบรษัิทฯ จงึท าใหไ้ดร้รับความสนับสนุนอยา่งต่อเนื่องสง่ผลใหร้ายไดแ้ละอัตราก าไรของบรษัิทฯเตบิโต 

 
บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 

ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
  

อัตราเปลีย่นแปลง

2563 2562 เพิม่ข ึน้ (ลดลง)

รายไดจ้ากการขาย  972.9  760.2 28.0%

รายไดอ้ืน่  22.7  35.1 -35.3%

ตน้ทนุขาย - 772.8 - 684.8 12.9%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย - 25.2 - 19.6 28.7%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร - 36.1 - 36.1 0.0%

ตน้ทนุทางการเงนิ - 16.4 - 12.2 34.3%

ก าไรสทุธสิ าหรับปี  117.7  35.3 233.8%

อัตราก าไรสทุธิ 11.8% 4.4%

EBITDA (ลา้นบาท)  186.6  70.6 164.2%

EBITDA (%) 18.7% 8.9%

ก าไรตอ่หุน้ (บาท)  0.23  0.07 228.6%

หมายเหต ุ: EBITDA  หมายถงึ ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

ผลการด าเนนิงาน :
หน่วย : ลา้นบาท
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บรษัิทฯ มรีายไดร้วมในปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 995.6 ลา้นบาท และ 795.3 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิม่ขึน้ 

จ านวน 200.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมรอ้ยละ 25.2 โดยการเปลีย่นแปลงสามารถสรุปได ้ดังนี้  

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายในปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 972.9 ลา้นบาท และ 760.2 ลา้นบาท ตามล าดับ 
เพิม่ขึน้ จ านวน 212.7 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายรอ้ยละ 28.0 อัตราก าไรขัน้ตน้ของ

บรษัิทฯในปี 2563 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันในปีกอ่น เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.9 เป็นรอ้ยละ 20.6 เนื่องจากบรษัิท
มกีารผลติเพิม่ขึน้จากการเปิดใชโ้รงงานใหม ่สง่ผลท าใหต้น้ทนุผลติสนิคา้ต่อหน่วยลดลง  

 

บรษัิทฯ มีรายไดอ้ืน่ในปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 22.7 ลา้นบาท และ 35.1 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลงจากปี
กอ่นจ านวน 12.4 ลา้นบาท โดยสว่นใหญล่ดลงจากก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 

 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯยังคงรักษาระดับของคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร ใหอ้ยูใ่นเกณฑเ์ดมิได ้ โดยคา่ใชจ่้ายในการขาย

ปี 2563 เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 5.6 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จากค่าใชจ่้ายพนักงาน และค่าใชจ่้ายในการสง่เสรมิ
การขายดา้นการท าการตลาดออนไลน์  และส าหรับตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 4.2 ลา้นบาท สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จาก

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาว 

 
บรษัิทฯมกี าไรสทุธ ิในปี 2563 และปี 2562 เป็นจ านวน 117.7 ลา้นบาท และ 35.3 ลา้นบาทตามล าดับ โดยอัตรา

ก าไรสทุธขิองบรษัิทฯคดิเป็นรอ้ยละ 11.8 และรอ้ยละ 4.4 ของรายไดร้วมในปี 2563 และปี 2562 ตามล าดับ เมือ่
เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันในปีกอ่นบรษัิทฯมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 82.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้ของก าไร

สทุธริอ้ยละ 233.8 โดยบรษัิทฯม ี EBITDA ในปี 2563 และปี 2562 เป็นจ านวน 186.6 ลา้นบาท และ 70.6 ลา้นบาท 

ตามล าดับ 
 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

สนิทรพัย ์ 
 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 1,158.6 ลา้นบาท และ 1,195.3 ลา้นบาท 
ตามล าดับ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  บรษัิทฯ มสีนิทรัพยห์มนุเวยีน รอ้ยละ 49.8  ของสนิทรัพยร์วม และสนิทรัพย์

ไมห่มนุเวยีนรอ้ยละ 50.2 ของสนิทรัพยร์วม  
 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 685.5      49.5        577.5      49.8        

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 698.1      50.5        581.1      50.2        

สนิทรัพยร์วม 1,383.6   100.0      1,158.6   100.0      

31 ธนัวาคม 256231 ธนัวาคม 2563

 
 

1. สนิทรพัยห์มุนเวยีน   

 

บรษัิทฯ มสีนิทรัพยห์มนุเวยีนรวม 685.5 ลา้นบาท และ 577.5 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
49.5 และรอ้ยละ 49.8 ต่อสนิทรัพยร์วม ตามล าดับ โดยบรษัิทฯ มสีนิคา้คงเหลอื จ านวน 322.8 ลา้นบาท และ 227.4 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.3 และรอ้ยละ 19.6 ต่อสนิทรัพยร์วม ตามล าดับ และรองลงมา คอื 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 197.1 ลา้นบาท และ 258.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.3 และรอ้ยละ 

22.3 ของสนิทรัพยร์วม ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 ตามล าดับ สนิทรัพยห์มนุเวยีน  ทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ ่จากสนิคา้คงเหลอื 

เพิม่ขึน้จ านวน 95.4 ลา้นบาท  
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2. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน  

 
ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนรวม 698.1 ลา้นบาท และ 598.1 ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 50.5  และรอ้ยละ 50.2 ตามล าดับ บรษัิทฯมรีายการสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีส่ าคัญ คอื ทีด่นิ อาคารและ
อปุกรณ์ ในปี 2563 และปี 2562 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 48.9 และรอ้ยละ 49.3 ของสนิทรัพยร์วม ตามล าดับ ในปี 2563 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์เพิม่ขึน้ จ านวน 106.3 ลา้นบาท จากการซือ้ทรัพยส์นิเพิม่/รับโอนจ านวน 125.7 ลา้นบาท และ

เพิม่ขึน้จากค่าเสือ่มราคาจ านวน 19.4 ลา้นบาท   

 

หนีส้นิ 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวมเทา่กับ 563.3 ลา้นบาท และ 405.8 ลา้นบาท ตามล าดับ โดย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  บรษัิทฯ มหีนี้สนิหมนุเวยีน รอ้ยละ 72.3 ของหนี้สนิรวม และหนี้สนิไมห่มนุเวยีนรอ้ยละ 27.7 
ของหนี้สนิรวม  

 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีส้นิหมนุเวยีน 407.4      72.3        206.1      50.8        

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 155.9      27.7        199.7      49.2        

หนีส้นิรวม 563.3      100.0      405.8      100.0      

31 ธนัวาคม 256231 ธนัวาคม 2563

 

1. หนีส้นิหมนุเวยีน 

  
ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บรษัิทฯ มหีนี้สนิหมนุเวยีนรวม จ านวน 407.4 ลา้นบาท และ 206.1 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิ

เป็นรอ้ยละ 72.3 และรอ้ยละ 50.8 ของหนี้สนิรวม หนี้สนิหมนุเวยีนรวมทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2563 มาจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ

ภายใตส้ัญญาทรัสตร์ซีที  
 

2. หนีส้นิไมห่มุนเวยีน  
 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บรษัิทฯ มหีนี้สนิไมห่มนุเวยีนจ านวน 155.9 ลา้นบาท และ 199.7 ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 27.7 และรอ้ยละ 49.2 ของหนี้สนิรวม ตามล าดับ โดยหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสว่นใหญ ่ คอื เงนิกูร้ะยะยาวจาก
สถาบันการเงนิ ซึง่บรษัิทฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิสทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กับ 141.9 

ลา้นบาท และ 194.4 ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 25.2 และรอ้ยละ 47.9 ของหนี้สนิรวม ตามล าดับ 
โดยเงนิกูย้มืระยะยาวลดลง ในปี 2563 นัน้มาจากบรษัิทฯทยอยจ่ายช าระคนืเป็นรายงวด 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้  

 

          ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 820.2 ลา้นบาท และ 752.8 ลา้นบาท ตามล าดับ 
สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 67.4 ลา้นบาท จากก าไรสทุธขิองปี 2563 เพิม่ขึน้ 117.7 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงนิปัน

ผลระหว่างกาล ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่2/2563 จ านวน 20.3 ลา้นบาท และลดลงจากโครงการซือ้หุน้
คนืทีบ่รษัิทฯซือ้หุน้คนืแลว้จ านวน 30.0 ลา้นบาท 

 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  

  

 

    ขอแสดงความนับถอื  

 

 

 

        (นางสาววราลักษณ์  งามจติรเจรญิ)  

        กรรมการผูจ้ัดการ 

 


