
 

 

ที่ SICT 012/2564 
11 สิงหาคม 2564 

 
เร่ือง  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

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

ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย:ล้านบาท) 

 
 
รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 2/2564 มีจ านวน 110.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35.4 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 47 จากช่วงเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า โดยรายได้จากกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านข้อมลู คิดเป็นสดัส่วนหลกั
ของรายได้ที่เพิ่มขึน้ โดยรายได้ของกลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้อมูลในไตรมาสนี ้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 56 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 เนื่องจากมีค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มมากขึน้จากลกูค้ารายใหญ่ 
 
 
 

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 110.4                         75.0                           35.4            47%

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 50.8                           44.1                           6.7              15%

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 59.5                       30.9                       28.7          93%

รายได้อ่ืน 1.5                             0.3                             1.2              396%

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 7.3                             5.6                             1.7              30%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 31.5                           18.8                           12.7            67%

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน 0.04                           4.1                             (4.1)             -99%

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 22.2                       10.8                       11.4          105%

รายได้ทางการเงิน 0.2                             0.03                           0.1              414%

ต้นทนุทางการเงิน 0.2                             0.3                             (0.1)             -38%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 22.2                       10.6                       11.6          110%

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.1                             0.2                             (0.1)             -37%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 22.3                   10.8                   11.6        108%

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับ

ไตรมาส 2/2564

ส าหรับ

ไตรมาส 2/2563



 

 

โครงสร้างรายได้ 
ในไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทัง้หมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มี

จ านวน 36.8 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33 กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านข้อมลู มีจ านวน 48.8 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44 กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจ านวน 21.4 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19 และ
กลุ่ม NFC และอื่นๆ มีจ านวน 3.3 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 

ในไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีการเติบโตรายได้ที่เพิ่มขึน้ในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ จากค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของลกูค้า โดย
รายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 36 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มระบบเข้า-ออกสถานที่และระบบ
การอ่านข้อมลู เพิ่มขึน้ร้อยละ 56 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพิ่มขึน้ร้อยละ 59 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 และกลุ่ม NFC และอื่นๆ เติบโตร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทนุขายในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 50.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 
2/2563 ซึ่งต้นทุนขายในไตรมาสที่ 2/2564 เพิ่มขึน้ในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันนี  ้จากการ
ควบคุมและบริหารจดัการต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขาย มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาของ
วตัถดุิบเพื่อการผลิตและค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 59.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 2/2563 และมีอตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ร้อยละ 54 ซึง่ดีขึน้จากไตรมาสที่ 2/2563 ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้น
อยู่ที่ร้อยละ 41 

นอกเหนือจากนี ้ยงัมีปัจจยัความเส่ียงในเร่ืองของต้นทุนของวตัถุดิบและต้นทุนการผลิตที่สงูขึน้ที่จะเห็นผลกระทบ
อย่างชดัเจนตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของปีนี ้อีกทัง้ มีการขยายเวลาในการจดัส่งวตัถดุิบและการขยายเวลาในการส่งมอบผลิตภณัฑ์
แก่ทางบริษัท  ยิ่งไปกว่านัน้จากสถานการณ์แพร่กระจายอย่างหนักของโควิด-19 ในประเทศที่บริษัทคู่ค้าของบริษัทตัง้อยู่ 
รวมถึงประเทศไทย ท าให้มีผลกระทบต่อก าลงัการผลิตในโรงงานของบริษัทคูค้่า อนัมีผลทางตรงตอ่ความสามารถในการจดัส่ง
ผลิตภัณฑ์แก่ทางบริษัท ซี่งบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อ ง หรือ Business 
Continuity Plan (BCP) เพื่อจะลดผลกระทบที่เกิดขึน้ให้มากที่สดุ 

 
รายได้อื่น 

 ในไตรมาสที่ 2/2564 รายได้อื่น มีจ านวน 1.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 396 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้
จากการได้รับเงินสนนัสนนุการวิจยัและพฒันาโครงการจากหน่วยงานภายนอก 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2564 เป็นจ านวน 7.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 31.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 67 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จ านวนประมาณ 11 ล้านบาท เนื่องจาก
โครงการพฒันาออกแบบสินค้ามีการขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่
ยืดเยือ้กว่าคาด อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมการตัง้ด้อยค่าดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในระดบัเดียวกับแผนงานของ
บริษัทท่ีวางไว้ 

 
ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนที่ไม่เข้าเงื่อนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ส าหรับไตรมาสที่ 
2/2564 บริษัทมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 0.04 ล้านบาท  

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 2/2564 เป็นจ านวน 22.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 108 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 20 ดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 ทีม่ีอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั
ร้อยละ 14 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในคร่ึงปีหลังยงัคงมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะสถานการณ์การขาดแคลนไมโครชิพใน
ตลาด อนัเนื่องมาจากก าลงัการผลิตทีไ่ม่พอเพียงต่อความต้องการของตลาดของโรงงานรับจ้างผลิตไมโครชิพ ยงัคงเป็นปัจจยั
ท้าทายของบริษัทอันดบัแรกต่อการจดัส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการบริหารจัดการหาโรงงานแหล่งใหม่ 
รวมถึงเจรจาขยายก าลงัการผลิตกบัโรงงานรับช่วงการผลิต และมีการติดตามความคืบหน้าทุกสปัดาห์กบัผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึง 
ปัจจยัความเส่ียงที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีหลงั ยงัรวมไปถึงต้นทุนของวตัถดุิบและ
ต้นทนุการผลิตที่สงูขึน้อีกด้วย 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 470.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52.1 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 
ซึ่งมีจ านวน 418.6 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 49 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้
การค้าต่างประเทศซึ่งมาจากยอดขายที่สงูขึน้และรอเรียกเก็บตามรอบช าระ และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นไปการสั่งซือ้
สินค้าที่เพิ่มมากขึน้ตามแผนงาน ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้เล็กน้อยประมาณ 3 ล้านบาท  

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ ไตรมาสที่ 2/2564 เป็นจ านวน 102.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่ง
มีจ านวน 69.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนประมาณ 33.0 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากเจ้าหนี ้
การค้าทัง้ในและต่างประเทศทีเ่พิ่มขึน้ตามการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตสินค้าตามแผนงาน 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 368.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 
349.0 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากส่วนของก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ ไตรมาสที่ 2/2564 ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 25.2 ล้านบาท 
จาก ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี ้มีผลขาดทุนขององค์ประกอบอื่นของส่วนผู้
ถือหุ้น จ านวน 6.1 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึน้จากการใช้นโยบายการบัญชีป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติส าหรับรายการตราสาร
อนพุนัธ์  



 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายมานพ  ธรรมสิริอนนัต์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


