
 

 

ที่ SICT 008/2564 
13 พฤษภาคม 2564 

 
เร่ือง  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

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

ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย:ล้านบาท) 

 
 
รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 101.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 
6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้จากกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์* คิดเป็นสัดส่วนหลักของรายได้ที่เพิ่มขึน้ โดย
รายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ในไตรมาสนี ้เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 เนื่องจากมีค าสัง่ซือ้จาก
ลกูค้ารายใหญ่ 3 ราย 
 
 
 
 

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 101.3                         95.2                           6.1              6%

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 52.3                           49.0                           3.4              7%

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 49.0                       46.2                       2.7            6%

รายได้อ่ืน 2.9                             1.8                             1.1              60%

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 7.9                             6.4                             1.4              22%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 19.5                           19.9                           (0.4)             -2%

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน (4.1)                            (5.9)                            1.9              n.a.

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 20.4                       15.7                       4.7            30%

รายได้ทางการเงิน 0.2                             0.0                             0.2              704%

ต้นทนุทางการเงิน 0.2                             0.1                             0.0              34%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 20.4                       15.6                       4.8            31%

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.3                             0.0                             0.3              846%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 20.1                   15.6                   4.5         29%

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับ

ไตรมาส 1/2564

ส าหรับ

ไตรมาส 1/2563



 

 

โครงสร้างรายได้* 
ในไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทัง้หมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มี

จ านวน 38.4 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38 กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านข้อมลู มีจ านวน 30.6 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจ านวน 30.3 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 และ
กลุ่ม NFC และอื่นๆ มีจ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2  

โดยในไตรมาสที่ 1/2564 รายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 
เนื่องจากมีค าสัง่ซือ้จากลกูค้ารายใหญ่ 3 ราย กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมลู เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 
และกลุ่ม NFC และอื่นๆ เติบโตร้อยละ 76 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

หมายเหต:ุ * มีการปรับการจดัหมวดหมู่ของรายได้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์เพือ่ให้สะทอ้นการใช้งานผลิตภณัฑ์ทีแ่ทจ้ริงของลูกค้า 

 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 52.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 
1/2563 ซึ่งต้นทุนขายในไตรมาสที่ 1/2564 เพิ่มขึน้ในอตัราที่ใกล้เคียงกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ในไตรมาสเดียวกนันี ้จากการ
ควบคุมและบริหารจดัการต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขาย มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาของ
วตัถดุิบเพื่อการผลิตและค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 49.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 
1/2563 และมีอตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ที่ร้อยละ 48 ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 
รายได้อื่น 

 ในไตรมาสที่ 1/2564 รายได้อื่น มีจ านวน 2.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้
จากการได้รับเงินสนนัสนนุการวิจยัและพฒันาโครงการจากหน่วยงานภายนอก 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นจ านวน 7.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานฝ่ายขายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 19.5 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1/2563 โดยลดลง
เล็กน้อย 0.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากการควบคมุและบริหารจดัการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

 
ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนที่ไม่เข้าเงื่อนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ส าหรับไตรมาสที่ 
1/2564 บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 4.1 ล้านบาท โดยในไตรมาสนีม้ีการเร่ิมใช้นโยบายการ
บัญชีป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติส าหรับรายการตราสารอนุพันธ์ เพื่อสะท้อนผลก าไรขาดทุนจากสัญญาเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่แท้จริงในงบการเงินที่บริษัทมีการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตรา
ต่างประเทศ 



 

 

ก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นจ านวน 20.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหน้า คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 20 ดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563 ทีม่ีอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั
ร้อยละ 16  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 447.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.2 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 
ซึ่งมีจ านวน 418.6 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 25 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเป็นผลมาจากมีรายการรับช าระจากลูกค้าเกิดขึน้ระหว่างงวด รวมถึงการเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้
การค้าในต่างประเทศ และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 4 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน 

 
บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ ไตรมาสที่ 1/2564 เป็นจ านวน 82.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึง่มี

จ านวน 69.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมุนเวียนประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเจ้าหนี ้
การค้าทัง้ในและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ตามการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตสินค้าตามปกติ  

 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 365.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 

349.0 ล้านบาท เนื่องจากส่วนของก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ ไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 20.1 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามผล
ประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา และผลขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น จ านวน 3.3 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้จากการเร่ิมใช้นโยบายการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบตัิส าหรับรายการตราสารอนพุนัธ์  

 
 
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


