
 

 

ท่ี SICT 003/2020 
12 พฤศจิกายน 2563 

 
เร่ือง  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2563 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอน าส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายผลการ

ด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รายละเอียดดงัน้ี 
 

รายได้จากการขาย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2562  และ 30 กนัยายน 2563  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 75.18 

ลา้นบาท และ 76.71 ลา้นบาทตามล าดบั เพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ยในอตัราร้อยละ 2.04 เม่ือเทียบกบังวดเดียวของปีก่อนหน้า ทั้งน้ี ณ 
ส้ินไตรมาส 3/2563 บริษทัมีค าส่ังซ้ือท่ีไดรั้บจากลูกคา้และทยอยส่งมอบภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 ประมาณ 189.88 
ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม รายไดส้ าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด 30 กนัยายน 2562 และ 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีรายได ้222.68 
ลา้นบาทและ 246.88 ลา้นบาทตามล าดบั เพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 10.87 ภายใตส้ภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019 

 
โครงสร้างรายได้ 

ในงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2563  บริษัทมีรายได้หลักจากสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 25.28 กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 36.02 และกลุ่มระบบเขา้-ออก
สถานท่ีและระบบการอ่านขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 37.91  โดยทั้ง 3 กลุ่มมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.60, 4.45 และ 
1.98 ตามล าดบั  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2563  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากสินคา้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 26.34 กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 42.52 และกลุ่มระบบเขา้-ออก
สถานท่ีและระบบการอ่านขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 30.02  โดยทั้ง 3 กลุ่มมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.14, 13.06 และ 2.69 
ตามล าดบั   

 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขายของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2562  และ 30 กนัยายน 2563  เท่ากบั 40.73 ลา้น
บาท และ 43.72 ลา้นบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 54.18 และ ร้อยละ 56.99 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั โดย
ตน้ทุนขายในไตรมาสท่ีสาม ปี 2563 สูงกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนพนกังานทางดา้น
การออกแบบและดา้นการผลิต ส่งผลให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 34.45 ลา้นบาท และ 32.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 45.82 และร้อยละ 43.01 ตามล าดบั 

 
 



 

 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น (ต่อ) 
ตน้ทุนขายของบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2562  และ 30 กนัยายน 2563  เท่ากบั 130.34 ลา้น

บาท และ 136.77 ลา้นบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 58.53 และ ร้อยละ 55.40 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั บริษทัมี
ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 92.34 ลา้นบาท และ 110.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 41.47 และร้อยละ 
44.60 ตามล าดับ เน่ืองจากบริษทัมีการบริหารจัดการต้นทุนท่ีดีขึ้น รวมทั้งการเติบโตของรายได้จากกลุ่มระบบกุญแจ
อิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต ์ ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 
รายได้อ่ืน 

ในงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 2.16 ลา้นบาท และ ส าหรับงวดเกา้เดือน
บริษทัมีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 4.25 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการรับรู้รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยรับรู้เป็นรายไดอ้ื่นจ านวน 1.73 ลา้นบาท และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 1.36 ลา้น
บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2562  และ 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 6.58 ลา้น
บาท และ 5.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.75 และร้อยละ 7.60 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั    ส าหรับงวดเกา้
เดือน บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 19.32 ลา้นบาท และ 17.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.68 และร้อยละ 7.26 ของ
รายไดจ้ากการขายรวม  โดยค่าใชจ้่ายในการขายปรับตวัลดลงเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ยงัคง
ไม่คล่ีคลาย ท าให้ฝ่ายขายยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศมาเป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทางออนไลน์ทั้งหมด   

ในงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2562  และ 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 15.22 
ลา้นบาท และ 24.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.24 และร้อยละ 31.80 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดับ  ส าหรับ
งวดเกา้เดือน บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 57.12 ลา้นบาท และ 63.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.65 และร้อย
ละ 25.58 ของรายไดจ้ากการขายรวม  โดยเป็นค่าใชจ้่ายในการเตรียมตวัเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ิมขึ้น 1.73 ลา้นบาท และ
ค่าใช้จ่ายโครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1.73 ลา้นบาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจหลงั IPO ท าให้ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรเพ่ิมขึ้น 2.60 ลา้นบาท  

 
ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน 

คือก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2563  บริษทั
มีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2.42 ลา้นบาท  และส าหรับงวดเกา้เดือนบริษทัมีผลขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 4.22 ลา้นบาท   

 
ก าไรสุทธ ิ

ในงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2562 และ 30 กนัยายน 2563  บริษทัมีก าไรสุทธิ 13.36 ลา้นบาท  และ 2.34 
ลา้นบาท คิดเป็น อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 17.77 และร้อยละ 3.05 ตามล าดบั  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 
2562 และ 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ 18.33 ลา้นบาทและ 28.68 ลา้นบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ



 

 

เท่ากบัร้อยละ 8.23 และร้อยละ 11.62 ตามล าดบั เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดเ้ม่ือเทียบกบัปีก่อน รวมถึงการลดลงของ
ตน้ทุนขายและการเพ่ิมขึ้นของอตัราก าไรขั้นตน้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

  
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ ส้ินปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 257.51 ลา้นบาท และ 425.81 ลา้น
บาท ทั้งน้ี ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 สินทรัพยร์วมของบริษทัเพ่ิมขึ้น โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจ า 1 ปี 78.54 ลา้นบาท และ 46.07 ลา้นบาท ตามล าดบั จากเงินสดท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน 
IPO นอกจากน้ี ยงัมีการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้ 24.14 ลา้นบาท เพราะมีการขายสินคา้มากในช่วงปลายไตรมาส โดยยงัไม่
ครบก าหนดช าระเงินของลูกคา้ 

บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 55.46 ล้านบาท และ 82.52 ล้านบาท 
ตามล าดบั หน้ีส้ินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพ่ิมขึ้นจากสาเหตุหลกัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นตามการส่ังซ้ือวตัถุดิบ
และส่ังผลิตสินคา้ และการบนัทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า คิดเป็นมูลค่า 11.81 ลา้น
บาท และ 11.88 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ ส้ินปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 202.05 ลา้นบาท และ 343.28 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมีส่วนท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากการเพ่ิมทุน IPO ท าให้ทุนจดทะเบียน และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นเพ่ิมขึ้น 50.00 ลา้นบาท และ 82.59 ลา้นบาทตามล าดบั ส่วนก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ส้ินปี 2562 และ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 23.58 ลา้นบาท และ 32.23 ลา้นบาท ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของก าไรสะสมเพ่ิมขึ้นตามผล
ประกอบการในแต่ละไตรมาสท่ีผา่นมา 

 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต)์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


