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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส 3/2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริ ษทั ซิ ลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอนาส่ งการวิเคราะห์แ ละค าอธิ บ ายผลการ
ดาเนินงานของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 3 ปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้
รายได้ จากการขาย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีรายได้จากการขายเท่ากับ 75.18
ล้านบาท และ 76.71 ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ ณ
สิ้ นไตรมาส 3/2563 บริ ษทั มีคาสั่งซื้ อที่ได้รับจากลูกค้าและทยอยส่ งมอบภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ประมาณ 189.88
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีรายได้ 222.68
ล้านบาทและ 246.88 ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.87 ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019
โครงสร้ างรายได้
ในงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด 30 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท มี ร ายได้ห ลัก จากสิ น ค้า 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ระบบกุ ญ แจ
อิเล็กทรอนิ กส์ ยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 25.28 กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 36.02 และกลุ่มระบบเข้า-ออก
สถานที่และระบบการอ่านข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 37.91 โดยทั้ง 3 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 1.60, 4.45 และ
1.98 ตามลาดับ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีรายได้หลักจากสิ นค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบกุญแจ
อิเล็กทรอนิ กส์ ยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 26.34 กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 42.52 และกลุ่มระบบเข้า-ออก
สถานที่และระบบการอ่านข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 30.02 โดยทั้ง 3 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.14, 13.06 และ 2.69
ตามลาดับ
ต้ นทุนขายและกาไรขั้นต้ น
ต้นทุนขายของบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 40.73 ล้าน
บาท และ 43.72 ล้านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.18 และ ร้อยละ 56.99 ของรายได้จากการขายตามลาดับ โดย
ต้นทุนขายในไตรมาสที่สาม ปี 2563 สู งกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มจานวนพนักงานทางด้าน
การออกแบบและด้านการผลิต ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 34.45 ล้านบาท และ 32.99 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 45.82 และร้อยละ 43.01 ตามลาดับ

ต้ นทุนขายและกาไรขั้นต้ น (ต่ อ)
ต้นทุนขายของบริ ษทั สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 130.34 ล้าน
บาท และ 136.77 ล้านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58.53 และ ร้อยละ 55.40 ของรายได้จากการขายตามลาดับ บริ ษทั มี
กาไรขั้นต้นเท่ากับ 92.34 ล้านบาท และ 110.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 41.47 และร้อยละ
44.60 ตามลาดับ เนื่ องจากบริ ษทั มี การบริ หารจัดการต้นทุนที่ ดีข้ ึน รวมทั้งการเติ บโตของรายได้จากกลุ่มระบบกุญ แจ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
รายได้ อื่น
ในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.16 ล้านบาท และ สาหรับงวดเก้าเดือน
บริ ษทั มีรายได้อื่นเท่ากับ 4.25 ล้านบาท ประกอบด้วยการรับรู ้รายได้จากเงินอุดหนุนจากสานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติโดยรับรู ้เป็ นรายได้อื่นจานวน 1.73 ล้านบาท และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 1.36 ล้าน
บาท
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 6.58 ล้าน
บาท และ 5.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.75 และร้อยละ 7.60 ของรายได้จากการขายรวม ตามลาดับ สาหรับงวดเก้า
เดือน บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 19.32 ล้านบาท และ 17.92 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.68 และร้อยละ 7.26 ของ
รายได้จากการขายรวม โดยค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงเนื่องจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ยงั คง
ไม่คลี่คลาย ทาให้ฝ่ายขายยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศมาเป็ นการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าทางออนไลน์ท้งั หมด
ในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 15.22
ล้านบาท และ 24.40 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.24 และร้อยละ 31.80 ของรายได้จากการขายรวม ตามลาดับ สาหรับ
งวดเก้าเดือน บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 57.12 ล้านบาท และ 63.16 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.65 และร้อย
ละ 25.58 ของรายได้จากการขายรวม โดยเป็ นค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้าตลาดหลักทรั พย์ฯ เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงินอุ ดหนุนจากรัฐบาล 1.73 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัง IPO ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 2.60 ล้านบาท
ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น
คือกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด 30 กันยายน 2563 บริ ษทั
มีผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ 2.42 ล้านบาท และสาหรับงวดเก้าเดือนบริ ษทั มีผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ 4.22 ล้านบาท
กาไรสุ ทธิ
ในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 13.36 ล้านบาท และ 2.34
ล้านบาท คิดเป็ น อัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 17.77 และร้อยละ 3.05 ตามลาดับ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน
2562 และ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 18.33 ล้านบาทและ 28.68 ล้านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ

เท่ากับร้อยละ 8.23 และร้อยละ 11.62 ตามลาดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เมื่อเทียบกับปี ก่อน รวมถึงการลดลงของ
ต้นทุนขายและการเพิ่มขึ้นของอัตรากาไรขั้นต้นตามที่กล่าวข้างต้น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2562 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 257.51 ล้านบาท และ 425.81 ล้าน
บาท ทั้งนี้ ณ สิ้ นไตรมาส 3/2563 สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจา 1 ปี 78.54 ล้านบาท และ 46.07 ล้านบาท ตามลาดับ จากเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
IPO นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 24.14 ล้านบาท เพราะมีการขายสิ นค้ามากในช่วงปลายไตรมาส โดยยังไม่
ครบกาหนดชาระเงินของลูกค้า
บริ ษทั มี หนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2562 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 55.46 ล้านบาท และ 82.52 ล้านบาท
ตามลาดับ หนี้สิ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพิ่มขึ้นจากสาเหตุหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามการสั่งซื้ อวัตถุดิบ
และสั่งผลิตสิ นค้า และการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า คิดเป็ นมูลค่า 11.81 ล้าน
บาท และ 11.88 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2562 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 202.05 ล้านบาท และ 343.28
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากการเพิ่มทุน IPO ทาให้ทุนจดทะเบียน และส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาท และ 82.59 ล้านบาทตามลาดับ ส่วนกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ สิ้นปี 2562 และ ณ วันที่
30 กันยายน 2563 เท่ากับ 23.58 ล้านบาท และ 32.23 ล้านบาท ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของกาไรสะสมเพิ่มขึ้นตามผล
ประกอบการในแต่ละไตรมาสที่ผา่ นมา
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ธรรมสิ ริอนันต์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

