
 

 

ที่ SICT 003/2564 
25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
เร่ือง  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2563 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงาน

ของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย:ล้านบาท) 

 
 
รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2563 มีจ านวน 337.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากปี
ก่อนหน้า จากการเพิ่มขึน้ของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) และ กลุ่มระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) คิดเป็นสดัส่วนหลกัของรายได้ที่เพิ่มขึน้ 

ในขณะท่ีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาสที่ 4/2563 มีจ านวน 91.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.3 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 19 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยรวมที่ดีขึน้ 
โดยกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ (Animal ID) คิดเป็นสดัส่วนหลกัของรายได้ที่เพิ่มขึน้  

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 337.9                         308.8                         29.1            9%

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 188.2                         183.5                         4.8              3%

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 149.7                     125.3                     24.3          19%

รายได้อ่ืน 4.0                             2.3                             1.7              75%

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 24.6                           26.6                           (2.0)             -7%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 98.2                           77.8                           20.4            26%

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน 3.9                             (0.2)                            4.1              n.a.

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 34.7                       23.1                       11.6          50%

รายได้ทางการเงิน 0.3                             0.1                             0.2              147%

ต้นทนุทางการเงิน 0.9                             0.3                             0.6              181%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 34.1                       22.9                       11.3          49%

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.2                             1.6                             (1.3)             -84%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 34.4                   24.5                   9.9         41%

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สุด

31 ธันวาคม 2563

ส าหรับปี สิน้สุด

31 ธันวาคม 2562



 

 

และเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า รายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาสที่ 4/2563 เพิ่มขึน้
ร้อยละ 6 มาจากกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมลู (Access Control/Reader) ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนหลกัของ
รายได้ที่เพิ่มขึน้ 
 
โครงสร้างรายได้ 

ปี 2563 บริษัทมีรายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ มีจ านวน 139.1 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41 กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านข้อมลู มีจ านวน 105.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 31 และกลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจ านวน 87.6 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26 โดยในปี 2563 
รายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์และกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านข้อมลู เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า
และกลุ่มระบบกญุแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า 

ในไตรมาสที่ 4/2563 รายได้จากกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ มีจ านวน 34.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 จากไตรมาส
ก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลกูค้าได้เร่งสัง่สินค้าไปในช่วงสามไตรมาสแรก รวมเพิ่มขึน้ 
12 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลกูค้าจึงชะลอการซือ้ในช่วงปลายปี กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการ
อ่านข้อมลู มีจ านวน 31.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่ม
ระบบกญุแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจ านวน 22.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่อยู่ในระดบัเดียวกนั
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายในปี 2563 มีจ านวน 188.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึน้ในอัตราที่น้อยกว่าการ
เพิ่มขึน้ของรายได้ในปี 2563 จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของต้นทุนขายในไตรมาสที่ 4/2563 มี
จ านวน 51.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 จากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้ แต่ลดลงร้อยละ 3 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการบริหารจดัการต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก าไรขัน้ต้นในปี 2563 มีจ านวน 149.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 4/2563 
มีจ านวน 39.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 
รายได้อื่น 

 ปี 2563 รายได้อื่น มีจ านวน 4.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการได้รับ
เงินสนนัสนนุการวิจยัและพฒันาโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นจ านวน 24.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ฝ่ายขายใช้การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทางออนไลน์เป็นหลักทดแทนการ
เดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาส 4/2563 มีจ านวน 6.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 จากไตรมาสก่อน
หน้า ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานฝ่ายขายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ลดลงร้อยละ 8 จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนหน้า จากการงดการเดินทางไปต่างประเทศดงัที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีจ านวน 98.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากปี 2562 จากมีสาเหตหุลกัมาจาก
การตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จ านวนประมาณ 17 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2563 เนื่องจากโครงการพฒันาออกแบบสินค้า
มีการขยายระยะเวลาออกไป ซึง่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  

ในส่วนของค่าใช้จา่ยในการบริหารในไตรมาสที่ 4/2563 มีจ านวน 35.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 44 จากไตรมาสก่อน
หน้า และร้อยละ 70 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า มีสาเหตหุลกัมาจากการตัง้ด้อยค่าดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่
รวมการตัง้ด้อยค่าดงักล่าว ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในระดบัเดียวกบัแผนงานของบริษัทท่ีวางไว้ 

 
ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ ส าหรับปี 2563 บริษัทมีผลก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัรา
แลกเปล่ียนสทุธิ 3.9 ล้านบาท   

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 34.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 41 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราก าไร
สทุธิเท่ากบัร้อยละ 10 ดีขึน้จากปี 2562 ที่ร้อยละ 8 โดยก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม
จากทกุกลุ่มผลิตภณัฑ์ และการบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

ก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 4/2563 มีจ านวน 5.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 144 จากไตรมาสที่ 3/2563 และลดลงร้อยละ 
7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวข้างต้น โดยในไตรมาสที่ 4/2563 มี
อตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 6 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 418.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึง่มีจ านวน 257.5 ล้าน
บาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจ า ซึ่งเพิ่มขึน้ 75.7 ล้านบาท 
และ 46.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมาจากเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทนุ IPO 

 
บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 69.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 55.5 ล้านบาท มี

สาเหตุหลักมาจากการบันทึกหนีสิ้นตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 สัญญาเช่า และการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น ซึง่เพิ่มขึน้ 11.1 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 349.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 202.1 

ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุน IPO ท าให้ทุนจดทะเบียน และส่วนเกินมลูค่าหุ้นเพิ่มขึน้ 50.0 ล้านบาท และ 82.6 ล้านบาท 
ตามล าดับ ในส่วนของก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 36.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมี
จ านวน 23.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมา 

 
 



 

 

   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


