
 

 

ที่ SICT 010/2565 
12 พฤษภาคม 2565 

 
เรื่อง  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

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

ของฝ่ายจดัการส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
 
รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 139.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 38.3 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 38 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยรายไดจ้ากกลุ่มระบบไมโครชิพส าหรบัระบบเขา้-ออกสถานท่ีและอ่านขอ้มลู  และ
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัรถยนต์ คิดเป็นสดัส่วนหลกัของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ โดยรายไดข้องกลุ่มดงักล่าวในไตรมาสนี ้
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 47 และรอ้ยละ 37 ตามล าดบั เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 สาเหตุหลักมาจากค าสั่งซือ้ที่เพิ่มมากขึน้จาก
ลกูคา้รายใหญ่ และส่วนหนึ่งมาจากการปรบัราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต์ลาดในปัจจบุนั 

 

ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 139.6 101.3 38.3 38%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 61.6 52.3 9.3 18%
ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 77.9 49.0 28.9 59%
รายไดอ่ื้น 0.8 2.9 (2.1)             -72%
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 7.0 7.9 (0.9)             -11%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 35.0 19.5 15.5 80%

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 2.1 0.0 2.1 n.a.
ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน (1.7)                            (4.1)                            2.4 -59%
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 32.9 20.4 12.5 61%
รายไดท้างการเงิน 0.12 0.22 (0.10)           -46%
ตน้ทนุทางการเงิน 0.15 0.19 (0.04)           -21%
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 32.9 20.4 12.5 61%
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (2.5)                            (0.3)                            (2.2)             -645%
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 30.4 20.1 10.3 51%

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับ

ไตรมาส 1/2565

ส าหรับ

ไตรมาส 1/2564



 

 

โครงสร้างรายได้ 
ในไตรมาสที่ 1/2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑท์ัง้หมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว ์มีจ านวน 

48.2 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34 กลุ่มระบบเขา้-ออกสถานท่ีและระบบการอ่านขอ้มลู มีจ านวน 44.9 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 32 กลุ่มระบบกญุแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนต ์มีจ านวน 41.4 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 และกลุ่ม NFC 
และอื่นๆ มีจ านวน 5.1 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4 

ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมีการเติบโตรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ ์โดยรายไดข้องกลุ่มระบบลงทะเบียน
สตัว ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 อนัเนื่องมาจากความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของลกูคา้ กลุ่มระบบเขา้-ออก
สถานที่และระบบการอ่านขอ้มลู เพิ่มขึน้รอ้ยละ 47 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ จากการขยายตวัของตลาดในภาคการใช้
งาน RFID ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนต์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 
จากการขยายตวัของตลาดของบรษิัท และกลุ่ม NFC และอื่นๆ เติบโตรอ้ยละ 156 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ตน้ทนุขายในไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 61.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 
1/2564 ซึ่งตน้ทุนขายในไตรมาสที่ 1/2565 เพิ่มขึน้ในอัตราที่นอ้ยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายไดใ้นไตรมาสเดียวกันนี ้จากการ
ควบคุมและบรหิารจดัการตน้ทุนและสินคา้คงเหลือที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นีต้น้ทนุขายที่เพิ่มในไตรมาสที่ 1/2565  ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการปรบัขึน้ราคาของวตัถดุิบและค่าจา้งการผลิตและตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ 

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 77.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 28.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 59 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหนา้ และมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 1/2565  อยู่ที่รอ้ยละ 56 ซึ่งดีขึน้จากไตรมาสที่ 1/2564 ที่มีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 48  

ทัง้นีค้วามเส่ียงในเรื่องของตน้ทนุของวตัถุดิบและตน้ทุนการผลิตที่สงูขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณข์าดแคลนไม
โครซิพและสถานการณท์ี่ความตอ้งการสินคา้มากกว่าก าลงัผลิตในวงจรของการผลิตในตลาดเซมิคอนดกัเตอร์ในตลาด ยงัคง
เป็นปัจจยัทา้ทายในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดการณว์่าสถานการณ์ดงักล่าวจะยืดเยือ้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 
2566 ส าหรบัโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร(์Wafer Fabrication) แต่ส าหรบัภาคส่วนการประกอบและทดสอบ(Assembly & Test)
จะเริ่มคล่ีคลายในช่วงตน้ปี 2566  อย่างไรก็ตาม บริษัทไดม้ีการบริหารจดัการและด าเนินแผนการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทเองและต่อการด าเนินธุรกิจของลกูคา้ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

 
รายได้อื่น 

 ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมีรายไดอ้ื่นเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท ลดลง 2.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 72 โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดท้ี่ไดร้บัจากเงินสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาธุรกิจจากภาครฐั 

 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นจ านวน 7.0 ลา้นบาท ลดลง 0.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 35.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 15.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 80 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสที่ 1/2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการตัง้ดอ้ยค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ านวนประมาณ 11.9 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องจากสถานการณก์ารขาดแคลนวตัถดุิบในตลาดซึ่งส่งผลต่อการจดัสรรก าลงัการผลิตส าหรบัการพฒันา อย่างไรก็ตาม 
หากไม่รวมการตัง้ดอ้ยค่าดงักล่าว ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอยู่ในระดบัเดียวกบัแผนงานของบรษิัทท่ีวางไว้ 

 
ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนที่ไม่เขา้เงื่อนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ส าหรบัไตรมาสที่ 
1/2565 บรษิัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิเป็นจ านวน 1.7 ลา้นบาท  

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นจ านวน 30.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 22 ดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2564 ที่มีอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั
รอ้ยละ 20  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 528.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 43.8 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2564 
ซึ่งมีจ านวน 484.8 ลา้นบาท โดยสินทรพัยห์มุนเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 45.2 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจาก สินคา้คงเหลือที่
เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นไปการสั่งซือ้สินคา้ที่เพิ่มมากขึน้ตามแผนงาน และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ต่างประเทศซึ่งมาจากยอดขายที่
สงูขึน้และรอเรียกเก็บตามรอบช าระ ในส่วนของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนลดลงเล็กนอ้ยประมาณ 1.4 ลา้นบาท  

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ ไตรมาสที่ 1/2565 เป็นจ านวน 100.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10.6 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2564 ซึ่ง
มีจ านวน 90.2 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนประมาณ 10.4 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากเจา้หนี้
การคา้ทัง้ในและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ตามการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตสินคา้ตามแผนงาน และหนีสิ้นทางการเงินหมนุเวียนอื่น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 427.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 
394.6 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากส่วนของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ไตรมาสที่ 1/2565 ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 30.4 ลา้นบาท 
จาก ณ สิน้ปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา  

 
 
 
 
 



 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ดร.บดินทร ์เกษมเศรษฐ์) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


