
 

 

ที่ SICT 012/2565 
10 สิงหาคม 2565 

 
เรื่อง  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

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

ของฝ่ายจดัการส าหรบัไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 

รายได้จากการขาย 
ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทมีการปรบัปรุงการจ าแนกกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบรษิัท 

โดยแบ่งเป็น กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนต์ และกลุ่ม 
NFC และอื่นๆ 

 
 

ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 150.3 110.4 39.9 36%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 65.6 50.8 14.8 29%

ก า ไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 84.7 59.5 25.1 42%

รายไดอ่ื้น 3.2 1.5 1.7 114%

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 7.32 7.33 (0.02)              -0.2%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 23.0 31.5 (8.5) -27%

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 0.0 0.0 n.a. n.a.

ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน (21.90)                         0.04 n.a. n.a.

ก า ไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด า เนินงาน 35.7 22.2 13.5 61%

รายไดท้างการเงิน 0.12 0.17 (0.05)              -30%

ตน้ทนุทางการเงิน 0.15 0.18 (0.03)              -16%

ก า ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 35.7 22.2 13.5 61%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ (1.96) 0.1 n.a. n.a.

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 33.7 22.3 11.4 51%

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

งบก า ไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับ

ไตรมาส 2/2565

ส าหรับ

ไตรมาส 2/2564



 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในไตรมาส 2/2565 มีจ านวน 150.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 39.9 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 36 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายไดจ้ากกลุ่ม ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับรถยนต์ และกลุ่มระบบ
ลงทะเบียนสตัว ์คิดเป็นสดัส่วนหลกัของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ โดยรายไดข้องกลุ่มดงักล่าวในไตรมาสนี ้เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 124 และรอ้ย
ละ 40 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2564. 
 
โครงสร้างรายได้ 

ในไตรมาสที่ 2/2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑท์ัง้หมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว ์มีจ านวน 
51.7 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม มีจ านวน 49.3 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 
กลุ่มระบบกญุแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนต ์มีจ านวน 48.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32 และกลุ่ม NFC และอื่นๆ มีจ านวน 
1.2 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1 

ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทมีการเติบโตรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ในกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั โดยรายไดข้องกลุ่มระบบลงทะเบียน
สตัว ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 อนัเนื่องมาจากความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของฐานลกูคา้หลกัในปัจจุบนั
จากการขยายตวัของตลาดระบบลงทะเบียนสตัว ์กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
หนา้ จากการขยายตวัของตลาดในภาคการใชง้าน RFID ในภาคอตุสาหกรรม กลุ่มระบบกญุแจอิเล็กทรอนิกสย์านยนตเ์พิ่มขึน้
รอ้ยละ 124 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 จากความสามารถในการจดัส่งสินคา้ที่เพิ่มขึน้ตามความตอ้งการของลกูคา้และ
ส่วนหนึ่งจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ทัง้นี ้กลุ่ม NFC และอื่นๆ มีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 63 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณข์าดแคลนวตัถดุิบและก าลงัการผลิตในตลาด (supply shortage)  

 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขายในไตรมาสที่ 2/2565 มีจ านวน 65.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 29 เมื่อเทียบกับไตร
มาส 2/2564 สอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของรายได ้ทั้งนีก้ารเพิ่มขึน้ของตน้ทุนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรบัขึน้ราคาของ
วตัถดุิบและค่าจา้งการผลิตและตรวจสอบผลิตภณัฑใ์นช่วงก่อนหนา้นี ้

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 2/2565 มีจ านวน 84.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหนา้ และมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 2/2565 อยู่ที่รอ้ยละ 56 ซึ่งดีขึน้จากไตรมาสที่ 2/2564 ที่มีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 54  

ทัง้นี ้ความเส่ียงในเรื่องของตน้ทนุของวตัถดุิบและตน้ทนุการผลิตที่สงูขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณข์าดแคลนไม
โครซิพและสถานการณ์ที่ความตอ้งการสินคา้มากกว่าก าลังผลิตในวงจรของการผลิตในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในตลาด 
(Supply Shortage) ยงัคงเป็นปัจจยัทา้ทายหลกัในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าผลกระทบในเรื่องของตน้ทุนที่
สงูขึน้ดงักล่าวจะทยอยบนัทึกเขา้มาอย่างชดัเจนมากขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี  

 
รายได้อื่น 

 ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทมีรายไดอ้ื่นเป็นจ านวน 3.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 114 โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จรงิ 

 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2565 เป็นจ านวน 7.32 ลา้นบาท ลดลง 0.02 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.2 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาสที่ 2/2565 มีจ านวน 23.0 ลา้นบาท ลดลง 8.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสที่ 2/2564 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของการตัง้ดอ้ยค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ผลก าไร (ขาดทุน) อื่น 

คือก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ไม่เขา้เงื่อนไขการบญัชีป้องกันความเส่ียง ส าหรบัไตร
มาสที่  2/2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงเป็นจ านวน 21.9 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
สถานการณค์่าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่าระดบัท่ีบรษิัทคาดการณไ์ว ้

สถานการณค์่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลงัยงัคงคาดการณไ์ดย้าก อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ปรบัแผนงานในการบริหารอตัราแลกเปล่ียนอย่างเร่งด่วนและติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด ใหเ้หมาะสมกับสภาวะการ
เปล่ียนแปลงที่ผนัผวนและไม่สามารถคาดคะเนได ้เพื่อลดผลกระทบในระยะยาวกบับรษิัทใหไ้ดม้ากที่สดุ  

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 2/2565 เป็นจ านวน 33.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 22 ดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2564 ที่มีอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั
รอ้ยละ 20  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 2/2565 มีจ านวน 563.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 79.1 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2564 
ซึ่งมีจ านวน 484.8 ลา้นบาท โดยสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 73.5 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดสอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของรายได ้และสินคา้คงเหลือซึ่งเป็นไปการสั่งซือ้สินคา้ที่เพิ่มมากขึน้เพื่อ
รองรบัตามแผนงาน ในส่วนของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 5.6 ลา้นบาท สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัย์
ไม่มีตวัตนอื่น 

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ ไตรมาสที่ 2/2565 เป็นจ านวน 120.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 30.7 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2564 ซึ่ง
มีจ านวน 90.2 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมุนเวียนประมาณ 29.8 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีสิ้นทางการเงินหมนุเวียนอื่นที่เกิดจากผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการท าสญัญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ และจากเจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้โดยเฉพาะเจา้หนีต้่างประเทศ ตามการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตสินคา้ตามแผนงาน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ ไตรมาสที่ 2/2565 มีจ านวน 443.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 
394.6 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากส่วนของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ไตรมาสที่ 2/2565 ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 46.9 ลา้นบาท 
จาก ณ สิน้ปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา  

 
 



 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ดร.บดินทร ์เกษมเศรษฐ์) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


