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24 กมุภาพนัธ ์2565 

 
เรื่อง  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2564 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 
บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายผลการด าเนินงาน

ของฝ่ายจดัการส าหรบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 
รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารปี 2564 มีจ านวน 421.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 83.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 25 จากปี
ก่อนหนา้ โดยรายไดจ้ากกลุ่มระบบเขา้-ออกสถานท่ี คิดเป็นสดัส่วนหลกัของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ โดยรายไดข้องกลุ่มดงักล่าวในปีนี ้
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 41 เมื่อเทียบกบัปี 2563 สาเหตหุลกัมาจากค าสั่งซือ้ที่เพิ่มมากขึน้จากลกูคา้รายใหญ่ และส่วนหนึ่งมาจากการ
ปรบัราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต์ลาดในปัจจบุนั 

 
 

ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 421.7                          337.9                          83.8            25%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 199.1                          188.2                          10.9            6%

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 222.6                    149.7                    72.9         49%

รายไดอ่ื้น 8.4                              4.0                              4.4              107%

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 31.6                            24.6                            7.0              28%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 121.5                          98.2                            23.3            24%

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 8.0                              -                             8.0              n.a.

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน (5.9)                            3.9                              (9.8)             -253%

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 64.0                      34.7                      29.3         84%

รายไดท้างการเงิน 0.7                              0.3                              0.3              100%

ตน้ทนุทางการเงิน 0.7                              0.9                              (0.2)             -25%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 64.0                      34.1                      29.9         87%

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 0.07                            0.25                            (0.18)           -73%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 64.0                     34.4                     29.6        86%

เพิม่ขึน้ (ลดลง)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับปี สิน้สุด

 31 ธันวาคม 2564

ส าหรับปี สิน้สุด

 31 ธันวาคม 2563



 

 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑท์ัง้หมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว ์มีจ านวน 139.7 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33 กลุ่มระบบเขา้-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านขอ้มลู มีจ านวน 171.9 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 41 กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนต ์มีจ านวน 100.4 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24 และกลุ่ม NFC และ
อื่นๆ มีจ านวน 9.7 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2 

ในปี 2564 บรษิัทมีการเติบโตรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ในทกุกลุ่มผลิตภณัฑ ์โดยรายไดข้องกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว ์เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2563 อนัเนื่องมาจากความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของลกูคา้ กลุ่มระบบเขา้-ออกสถานที่และระบบการ
อ่านขอ้มลู เพิ่มขึน้รอ้ยละ 41 จากปีก่อนหนา้ จากการขยายตวัของตลาดในภาคการใชง้าน RFID ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่ม
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนตเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 16 จากการเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งการตลาด เมื่อเทียบกับปี 2563 และกลุ่ม 
NFC และอื่นๆ เติบโตรอ้ยละ 19 จากปีก่อน ซึ่งบริษัทคาดหมายว่าจะมีการเติบโตมากกว่านี ้แต่บริษัทไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้และโอกาสทางการตลาดไดเ้พียงพอ เนื่องจากการขาดแคลนวตัถดุิบ 

 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ตน้ทนุขายในปี 2564 มีจ านวน 199.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6 จากปี 2563 ซึ่งตน้ทนุขายในปี 
2564 เพิ่มขึน้ในอัตราที่นอ้ยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายไดใ้นปีเดียวกันนี ้จากการควบคุมและบริหารจัดการตน้ทุนและสินคา้
คงเหลือที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นีต้น้ทนุขายที่เพิ่มในปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรบัขึน้ราคาของวตัถดุิบและค่าจา้งการ
ผลิตและตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ 

ก าไรขั้นตน้ในปี 2564 มีจ านวน 222.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 72.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2563 และ              
มีอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 53 ซึ่งดีขึน้จากปี 2563 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 44  

ทัง้นีค้วามเส่ียงในเรื่องของตน้ทนุของวตัถุดิบและตน้ทุนการผลิตที่สงูขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณข์าดแคลนไม
โครซิพและสถานการณท์ี่ความตอ้งการสินคา้มากกว่าก าลงัผลิตในวงจรของการผลิตในตลาดเซมิคอนดกัเตอร์ในตลาด ยงัคง
เป็นปัจจัยทา้ทายในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดการณว์่าสถานการณ์ดังกล่าวจะต่อเนื่องไปจนถึงสิน้ปี 2565  
อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดม้ีการบรหิารจดัการและด าเนินแผนการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทเอง
และต่อการด าเนินธุรกิจของลกูคา้ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

 
รายได้อื่น 

 ในปี 2564 บริษัทมีรายไดอ้ื่นเป็นจ านวน 8.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 107 โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดท้ี่ไดร้บัจากเงินสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาธุรกิจจากภาครฐั การสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 31.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28 จากปี
ก่อนหนา้ สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจ  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2564 มีจ านวน 121.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 
2563 มีสาเหตุหลักมาจากการตัง้ดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน จ านวนประมาณ 32.6 ลา้นบาท เนื่องจากโครงการพัฒนา
ออกแบบสินคา้มีการขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ยืดเยือ้กว่าคาด 
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมการตัง้ดอ้ยค่าดงักล่าว ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอยู่ในระดบัเดียวกบัแผนงานของบรษิัทท่ีวางไว้ 

 
ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนที่ไม่เขา้เงื่อนไขการบญัชีป้องกันความเส่ียง ส าหรบัปี 2564 
บรษิัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิเป็นจ านวน 5.9 ลา้นบาท  

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ านวน 64.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 86 จากปีก่อนหนา้ คิด
เป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 15 ดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2563 ที่มีอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 10  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 484.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 66.2 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งมี
จ านวน 418.6 ลา้นบาท โดยสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 75 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก สินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึน้ซึ่ง
เป็นไปการสั่งซือ้สินคา้ที่เพิ่มมากขึน้ตามแผนงาน และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ต่างประเทศซึ่งมาจากยอดขายที่สงูขึน้และ
รอเรียกเก็บตามรอบช าระ ในส่วนของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนลดลงเล็กนอ้ยประมาณ 8.7 ลา้นบาท  

บรษิัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2564 เป็นจ านวน 90.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 20.6 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 
69.6 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนประมาณ 24.0 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากเจา้หนีก้ารคา้ทัง้
ในและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ตามการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตสินคา้ตามแผนงาน และหนีสิ้นทางการเงินหมนุเวียนอื่น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 394.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 349.0 
ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากส่วนของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ สิน้ปี 2564 ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 45.0 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 
2563 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี ้มีผลขาดทนุขององคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถื้อหุน้ จ านวน 3.7 
ลา้นบาท ซึ่งเกิดขึน้จากการใชน้โยบายการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบตัิส าหรบัรายการตราสารอนพุนัธ์  

 
 
 
 
 



 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ดร.บดินทร ์เกษมเศรษฐ์) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


