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เร่ือง  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/2563 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดดงันี ้
 
รายได้จากการขาย 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562  และ 31 มีนาคม 2563  บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 72.85 ล้าน
บาท และ 95.21 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนหน้า โดย
สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มไมโครชิพส าหรับระบบกุญแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(Immobilizer) ที่กลบัมามีสดัส่วนรายได้ของกลุ่มใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากการคลายความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา (trade war) ประกอบกับการที่ลกูค้าบางรายเร่งให้จดัส่งสินค้าที่เป็นค าสัง่ซือ้
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ให้จดัส่งเร็วขึน้เพื่อเตรียมสต็อคสินค้าให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายในกรณีที่การขนส่งทางอากาศต้องหยดุชะงกั
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทนุขายของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562  และ 31 มีนาคม 2563  เท่ากบั 43.59 ล้านบาท และ 
48.97 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 59.83 และ ร้อยละ 51.43 ของรายได้จากการขายตามล าดบั โดยต้นทนุขายปรับตวั
เพิ่มขึน้ตามยอดขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี สดัส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายปรับตวัลดลง ซึง่เป็นไปตามการจ าหน่าย
สินค้าในกลุ่มกุญแจส ารองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์มากขึน้  ซึ่งมีต้นทุนต ่ากว่าสินค้ากลุ่มอื่นๆ รวมถึงการลดลงของค่าเผ่ือราคา
สินค้าต ่ากว่าทนุ ส่งผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 29.26 ล้านบาท และ 46.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อย
ละ 40.17 และร้อยละ 48.57 ตามล าดบั 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562  และ 31 มีนาคม 2563  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 6.04 ล้านบาท 
และ 6.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.29 และร้อยละ 6.76 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขาย
ปรับตวัเพิ่มขึน้เนื่องจากการจ านวนพนกังานในฝ่ายขายที่เพิ่มขึน้และค่านายหน้าที่เพิ่มตามยอดขาย  

ในขณะที่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 21.25 ล้านบาท และ 24.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.16 และ
ร้อยละ 25.47 ของรายได้จากการขายรวม ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัสงูขึน้โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการรับรู้รายการขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ของอตัราแลกเปล่ียน เป็นเงิน 5.95 ล้านบาท รวมถึงการปรับขึน้ค่าตอบแทนพนกังาน
ประจ าปีและการขยายพืน้ท่ีเช่าอาคารส านกังาน จึงส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัสงูขึน้  



 

 

 
ก าไรสุทธิ 

อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบสดัส่วนต่อรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากการขาย ท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 2.28 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 เป็น 15.58 ล้านบาท
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 3.12 และร้อยละ 16.33 ตามล าดบั 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 257.51 ล้านบาท และ 302.06 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 302.06 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิ
การใช้เท่ากับ 16.46 ล้านบาทตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 สญัญาเช่า ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากการ
เพิ่มวงเงินให้กบัลกูค้าบางรายเพื่อเตรียมสต็อคสินค้าให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายในกรณีที่การขนส่งทางอากาศต้องหยุดชะงกัจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2562 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  เท่ากับ 55.46 ล้านบาท และ 83.99 ล้านบาท 
ตามล าดับ บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดย ณ สิน้ปี 2562 และ งวด 3เดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2563 
บริษัทมีเงินกู้ยืมประเภททรัสต์รีซีทเท่ากบั 4.17 ล้านบาท และ 13.84 ล้านบาท ตามล าดบั เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการ
สัง่ซือ้วตัถดุิบ เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทมีมลูค่า 10.76 ล้านบาท และ 14.17 ล้านบาท ในปี 2562 และไตรมาส 1/2563  ตามล าดบั 
โดยเจ้าหนีก้ารค้าเกิดจากวตัถดุิบที่บริษัทได้สัง่ซือ้ส าหรับแผนการผลิตตามปกติ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 202.05 ล้านบาท และ 218.06 ล้าน
บาท ตามล าดับ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 150.00 ล้านบาท และก าไรสะสมซึ่ง ณ สิน้ปี 
2562 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 39.88 ล้านบาท และ 55.89 ล้านบาท ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของก าไรสะสม
เกิดขึน้จากการเพิ่มขึน้ของผลประกอบการในแต่ละปี  
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 


