
 

 

SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที# SICT 002/2020 

13 สงิหาคม 2563 

 

เรื#อง  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2/2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําส่งการวิเคราะห์และคําอธิบายผลการ

ดําเนินงานของฝ่ายจดัการสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2563 สิ ]นสดุวนัที# 30 มิถนุายน 2563 รายละเอียดดงันี ] 

 

รายได้จากการขาย 

สําหรับงวดสามเดือนสิ ]นสุด 30 มิถุนายน 2562  และ 30 มิถุนายน 2563  บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 

74.65 ล้านบาท และ 74.96 ล้านบาทตามลําดบั เพิ#มขึ ]นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.40 เมื#อเทียบกบังวดเดียวของปีก่อนหน้า 

ทั ]งนี ] ณ สิ ]นไตรมาส 2/2563 บริษัทมีคําสั#งซื ]อที#ได้รับจากลกูค้าและคาดว่าจะต้องส่งมอบภายในไตรมาสที# 2 ของปี 2564 

ประมาณ 135.14 ล้านบาท 

 

โครงสร้างรายได้ 

ในงวดสามเดือนสิ ]นสุด 30 มิถุนายน 2563  บริษัทมีรายได้หลักจากสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 19.05 กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 51.81 และกลุ่มระบบเข้า-ออก

สถานที#และระบบการอา่นข้อมลู คิดเป็นร้อยละ 27.54  โดยในกลุม่ระบบกญุแจอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ยอดขายลดลงร้อย

ละ 38.62 เมื#อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื#องจากลกูค้าเร่งสง่มอบสินค้าบางสว่นไปในไตรมาสแรก ขณะที#สินค้าใน

กลุม่ระบบลงทะเบียนสตัว์เพิ#มขึ ]นร้อยละ 27.57 เนื#องจากลกูค้ารายใหญ่สั#งซื ]อสินค้าเพิ#มขึ ]น สว่นยอดขายกลุม่ระบบเข้า-

ออกสถานที#และระบบการอา่นข้อมลูใกล้เคียงระดบัเดมิโดยลดลงเพียงร้อยละ 0.69 

 

ต้นทนุขายและกาํไรขั 8นต้น 

ต้นทุนขายของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ ]นสดุ 30 มิถุนายน 2562  และ 30 มิถุนายน 2563  เท่ากับ 46.02 

ล้านบาท และ 44.09 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 61.65 และ ร้อยละ 58.81 ของรายได้จากการขายตามลําดบั 

โดยต้นทนุขายปรับตวัลดลงเนื#องจากมีการตั ]งคา่เผื#อสนิค้าเสื#อมสภาพน้อยลง 2.55 ล้านบาท เมื#อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของ

ปีก่อน  สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัลดลง สอดคล้องกบัต้นทนุขาย สง่ผลให้บริษัทมีกําไรขั ]นต้นเทา่กบั 

28.63 ล้านบาท และ 30.87 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัรากําไรขั ]นต้นเทา่กบัร้อยละ 38.35 และร้อยละ 41.19 ตามลาํดบั 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในงวดสามเดือนสิ ]นสดุ 30 มิถนุายน 2562  และ 30 มิถนุายน 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 6.70 

ล้านบาท และ 5.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.98 และร้อยละ 7.53 ของรายได้จากการขายรวม ตามลําดับ โดย

ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงเนื#องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ฝ่ายขายปรับแผนการเดินทางไป

ตา่งประเทศมาเป็นการตดิตอ่สื#อสารกบัลกูค้าทางออนไลน์ทั ]งหมด  

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 21.95 ล้านบาท และ 18.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.40 และร้อย

ละ 25.14 ของรายได้จากการขายรวมตามลําดบั ในไตรมาสที#สองของปี 2563 คา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัลดลง โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากที#อดีต ในเดือนเมษายน 2562 มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการบนัทกึผลกระทบจากพระราชบญัญตัิคุ้มครอง

แรงงานเกี#ยวกบัอตัราคา่ชดเชยเพิ#มเตมิกรณีเลกิจ้างเป็นเงิน 1.64 ล้านบาท  



 

 

SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ผลกาํไร (ขาดทนุ) อืDน 

คือกําไร (ขาดทุน) ที#ยังไม่เกิดขึ ]นจากอัตราแลกเปลี#ยนสุทธิ สําหรับงวดสามเดือนสิ ]นสุด 30 มิถุนายน 2563  

บริษัทมีผลกําไรที#ยงัไมเ่กิดขึ ]นจากอตัราแลกเปลี#ยนสทุธิ 4.15 ล้านบาท  

 

กาํไรสุทธิ 

ด้วยกําไรขั ]นต้นที#เพิ#มขึ ]น ในขณะที#ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที#ลดลง ประกอบกับผลกําไรอื#นจากอตัรา

แลกเปลี#ยน ทําให้บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ#มขึ ]นจาก 2.58 ล้านบาทในช่วงไตรมาสที# 2 ของปี 2562 เป็น 10.75 ล้านบาทในช่วง

ไตรมาสที# 2 ของปี 2563 หรือคดิเป็นอตัรากําไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 3.46 และร้อยละ 14.35 ตามลาํดบั 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ ]นปี 2562 และ ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบั 257.51 ล้านบาท และ 302.85 

ล้านบาท ทั ]งนี ] ณ สิ ]นไตรมาส 2/2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ#มขึ ]น โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ#มขึ ]นของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 16.94 ล้านบาท ตามผลการดําเนินงานครึ#งปีแรกที#ดีขึ ]น การบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้เท่ากับ 

15.62 ล้านบาทตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที# 16 สญัญาเชา่ ประกอบกบัการเพิ#มขึ ]นของลกูหนี ]การค้า 14.69 ล้านบาท เพราะ

มีการขายสนิค้ามากในชว่งปลายไตรมาส โดยยงัไมค่รบกําหนดชําระเงินของลกูค้า 

บริษัทมีหนี ]สินรวม ณ สิ ]นปี 2562 และ ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 55.46 ล้านบาท และ 94.73 ล้านบาท 

ตามลําดบั หนี ]สิ ]นรวม ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2563 เพิ#มขึ ]นเนื#องจากสาเหตหุลกัได้แก่ เงินปันผลค้างจ่าย 13.8 ล้านบาท 

โดยกําหนดจ่ายต้นเดือนกรกฎาคม 2563 การบนัทกึหนี ]สินตามสญัญาเช่า 12.59 ล้านบาท ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที# 16 

สญัญาเช่า  ประกอบกบัเงินกู้ ยืมประเภททรัสต์รีซีทที#เพิ#มขึ ]น 8.07 ล้านบาท เพื#อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการสั#งซื ]อ

วตัถดุบิ 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ ]นปี 2562 และ ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 202.05 ล้านบาท และ 208.12 

ล้านบาท ตามลําดบั ซึ#งมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ทนุจดทะเบียนที#ออกและชําระแล้ว 150.00 ล้านบาท และกําไรสะสมซึ#ง 

ณ สิ ]นปี 2562 และ ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 39.88 ล้านบาท และ 45.94 ล้านบาท ตามลําดบั การเปลี#ยนแปลง

ของกําไรสะสมเกิดขึ ]นจากการเพิ#มขึ ]นของผลประกอบการในแตล่ะปี 

 

  จงึเรียนมาเพื#อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายมานพ  ธรรมสริิอนนัต์) 

ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร 

บริษัท ซลิคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 


