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เรื่ อง
เรี ยน

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2563
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนาส่งการวิเคราะห์และคาอธิบายผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายจัดการสาหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย:ล้ านบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

สาหรั บปี สินสุ
้ ด
31 ธันวาคม 2563

สาหรั บปี สินสุ
้ ด
31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

337.9

308.8

29.1

9%

ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ

188.2

183.5

4.8

3%

กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้ น

149.7

125.3

24.3

19%

4.0

2.3

1.7

75%

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

24.6

26.6

(2.0)

-7%

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

98.2

77.8

20.4

26%

ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น

3.9

(0.2)

4.1

n.a.

34.7

23.1

11.6

50%

รายได้ ทางการเงิน

0.3

0.1

0.2

147%

ต้ นทุนทางการเงิน

0.9

0.3

0.6

181%

34.1

22.9

11.3

49%

รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

0.2

1.6

(1.3)

-84%

กาไร (ขาดทุน) สาหรั บงวด

34.4

24.5

9.9

41%

รายได้ อื่น

กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การปี 2563 มีจานวน 337.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 29.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9 จากปี
ก่ อ นหน้ า จากการเพิ่ ม ขึ น้ ของทุ ก กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยกลุ่ม ระบบลงทะเบี ย นสัต ว์ (Animal ID) และ กลุ่ม ระบบกุ ญ แจ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) คิดเป็ นสัดส่วนหลักของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่รายได้ จากการขายและการให้ บริการในไตรมาสที่ 4/2563 มีจานวน 91.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14.3 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 19 จากไตรมาสก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด-19 โดยรวมที่ดีขึ ้น
โดยกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) คิดเป็ นสัดส่วนหลักของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น

และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า รายได้ จากการขายและการให้ บริ การในไตรมาสที่ 4/2563 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 6 มาจากกลุ่มระบบเข้ า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้ อมูล (Access Control/Reader) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหลักของ
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
โครงสร้ างรายได้
ปี 2563 บริ ษัทมีรายได้ หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มีจานวน 139.1 ล้ าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41 กลุ่มระบบเข้ า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้ อมูล มีจานวน 105.5 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 31 และกลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจานวน 87.6 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26 โดยในปี 2563
รายได้ ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์และกลุ่มระบบเข้ า-ออกสถานที่และระบบการอ่านข้ อมูล เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากปี ก่อนหน้ า
และกลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากปี ก่อนหน้ า
ในไตรมาสที่ 4/2563 รายได้ จากกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มีจานวน 34.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23 จากไตรมาส
ก่อนหน้ า แต่ลดลงร้ อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากลูกค้ าได้ เร่ งสัง่ สินค้ าไปในช่วงสามไตรมาสแรก รวมเพิ่มขึ ้น
12 ล้ านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ลูกค้ าจึงชะลอการซื ้อในช่วงปลายปี กลุ่มระบบเข้ า-ออกสถานที่และระบบการ
อ่านข้ อมูล มีจานวน 31.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากไตรมาสก่อนหน้ า และร้ อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน กลุ่ม
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจานวน 22.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 จากไตรมาสก่อนหน้ า แต่อยู่ในระดับเดียวกัน
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายในปี 2563 มีจานวน 188.2 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3 จากปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึน้ ในอัตราที่น้อยกว่าการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้ ในปี 2563 จากการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิ ภาพ ในส่วนของต้ นทุนขายในไตรมาสที่ 4/2563 มี
จานวน 51.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18 จากไตรมาสก่อนหน้ า สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ แต่ลดลงร้ อยละ 3 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการบริหารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
กาไรขันต้
้ นในปี 2563 มีจานวน 149.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 จากปี ก่อนหน้ า กาไรขันต้
้ นในไตรมาสที่ 4/2563
มีจานวน 39.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จากไตรมาสก่อนหน้ า และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
รายได้ อ่ ืน
ปี 2563 รายได้ อื่น มีจานวน 4.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 75 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการได้ รับ
เงินสนันสนุนการวิจยั และพัฒนาโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2563 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นจานวน 24.6 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7 จากปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักมา
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ ฝ่ายขายใช้ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ าทางออนไลน์ เป็ นหลักทดแทนการ
เดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้ จ่ายในการขายในไตรมาส 4/2563 มีจานวน 6.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 จากไตรมาสก่อน
หน้ า ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนพนักงานฝ่ ายขายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ลดลงร้ อยละ 8 จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า จากการงดการเดินทางไปต่างประเทศดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว ข้ างต้ น

ค่าใช้ จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีจานวน 98.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26 จากปี 2562 จากมีสาเหตุหลักมาจาก
การตั ้งด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน จานวนประมาณ 17 ล้ านบาท ในไตรมาส 4/2563 เนื่องจากโครงการพัฒนาออกแบบสินค้ า
มีการขยายระยะเวลาออกไป ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการบริหารในไตรมาสที่ 4/2563 มีจานวน 35.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44 จากไตรมาสก่อน
หน้ า และร้ อยละ 70 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุหลักมาจากการตั ้งด้ อยค่าดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม หากไม่
รวมการตั ้งด้ อยค่าดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายในการบริหารอยู่ในระดับเดียวกับแผนงานของบริษัทที่วางไว้
ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น
คือกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ สาหรับ ปี 2563 บริ ษัทมีผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ 3.9 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 34.4 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 41 จากปี ก่อนหน้ า คิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิเท่ากับร้ อยละ 10 ดีขึ ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 8 โดยกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นในปี 2563 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวม
จากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
กาไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2563 มีจานวน 5.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 144 จากไตรมาสที่ 3/2563 และลดลงร้ อยละ
7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการตั ้งด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวข้ างต้ น โดยในไตรมาสที่ 4/2563 มี
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 6
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจานวน 418.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2562 ซึง่ มีจานวน 257.5 ล้ าน
บาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจา ซึ่งเพิ่มขึ ้น 75.7 ล้ านบาท
และ 46.0 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมาจากเงินสดที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน IPO
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2563 จานวน 69.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2562 ซึ่งมีจานวน 55.5 ล้ านบาท มี
สาเหตุหลักมาจากการบันทึกหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 สัญญาเช่า และการเพิ่มขึน้ ของเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น ซึง่ เพิ่มขึ ้น 11.1 ล้ านบาท และ 4.5 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจานวน 349.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2562 ซึ่งมีจานวน 202.1
ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุน IPO ทาให้ ทุนจดทะเบียน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ ้น 50.0 ล้ านบาท และ 82.6 ล้ านบาท
ตามลาดับ ในส่วนของกาไรสะสมยังไม่ได้ จัดสรร ณ สิน้ ปี 2563 มีจานวน 36.2 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2562 ซึ่งมี
จานวน 23.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมา

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ธรรมสิริอนันต์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

