FAQ (as of 2Q2021)
Silicon Craft Technology PLC (SICT)
1. จากสถานการณ์ การขาดแคลนชิปในตลาด (Supply Shortage) ในปั จจุบนั บริษทั คาดการณ์ สถานการณ์
ดังกล่ าวจะยาวนานเท่ าใด ส่ งผลกระทบอย่ างไรต่ อบริษทั และมีแผนการบริ หารจัดการอย่ างไร
A: สถานการณ์การขาดแคลนชิปนันเกิ
้ ดขึ ้นนัน้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องทัว่ โลก บริษัทคาดการณ์
สถานการณ์ดงั กล่าวจะเริ่มคลี่คลายได้ ในช่วงกลางปี 2565 เป็ นต้ นไป โดยมีความเร็วในการฟื น้ ตัวในแต่ละบริษัทที่ไม่
เท่ากัน ในส่วนของบริษัทเองได้ ประเมินว่ามีปัจจัยความเสีย่ งในเรื่องของต้ นทุนของวัตถุดิบและต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้น
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดงั กล่าวอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ซึง่ ทางบริษัทได้ ดาเนินการเจรจากับ suppliers เพื่อ
ขยายกาลังการผลิตและบริหารจัดการการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
อีกทังยั
้ งเร่งดาเนินการในการหาแหล่ง
โรงงานผลิตเพิม่ เติมอีก
2. จากสถานการณ์ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ าในปั จจุบนั ส่ งผลอย่ างไรต่ อบริษทั และบริษัทมีวธิ ีบริหารจัดการเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของค่ าเงินอย่ างไร
A: เงินบาทอ่อนค่า โดยทัว่ ไปอาจส่งผลดีกบั ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับการส่งออก แต่หากค่าเงินมีความผันผวนมาก จะสร้ าง
ความยากลาบากในเรื่ องของการบริหารจัดการได้ ทังนี
้ ้ บริษัทได้ มกี ารติดตามอย่างใกล้ ชิด วางแผนการจัดกระแสเงิน
สดรับ-จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศเดียวกันให้ สอดคล้ องกัน รวมถึงทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ภายใต้ นโยบายของบริ ษัท
3. สถานการณ์ การแพร่ ระบาด COVID-19 ส่ งผลกระทบต่ อภาคอุตสาหกรรมและบริษัทอย่ างไรบ้ าง
A: สถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื ้อกว่าคาด อาจส่งผลให้ การพัฒนาโครงการของบริษัทมีการขยายระยะเวลาออกไป
อีกทัง้ สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวทาให้ มีผลกระทบต่อกาลังการผลิตในโรงงานของบริษัทคู่ค้า อันมีผล
ทางตรงต่อความสามารถในการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทางบริษัท ซีง่ บริษัทได้ ร่วมมือกับบริษัทคูค่ ้ าในการดาเนินการตาม
แผนบริหารความต่อเนื่อง หรื อ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อจะลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นให้ มากที่สดุ
4. บริษัทมีกลยุทธ์ ในการขยายฐานลูกค้ าอย่ างไรบ้ าง
A: ปั จจุบนั บริษัทมีแผนขยายตลาดไปใน US, Scandinavia และ India เนื่องจากเป็ นประเทศทีม่ อี ตั ราการ develop
ใช้ เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์คอ่ นข้ างสูง และตลาดยังมีโอกาสทางการค้ าอยู่อีกมาก โดยบริษทั มีแผนที่จะเริ่มต้ น
ด้ วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ NFC ก่อน ซึง่ ในกลุ่มประเทศ India มีผลตอบรับที่ค่อนข้ างโดดเด่น ในขณะที่ US และ
Scandinavia นัน้ บริษัทอยูใ่ นระหว่างการวางแผนการตลาดเพิ่มมากขึ ้น

5. NFC ที่บริษัทกาลังทาตลาดและกาลังพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เกี่ยวกับอะไร อย่ างไร
A: กลุ่มผลิตภัณฑ์ NFC ที่อยู่ในแผนที่บริษัท focus ในช่วง 1-2 ปี นี ้ เป็ นไมโครชิพในที่มีความสามารถในการตรวจจับ
การงัดแงะหรื อแกะทาลาย (Tamper Detection) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้ า (Anti-Counterfeiting) โดย
สามารถเข้ ารหัสและเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูล online ได้ นอกจากนี ้ มีโครงการพัฒนา NFC สาหรับเครื่ องตรวจวัด
อัจฉริยะ (Smart Sensor) เพื่อเชือ่ มต่อการวัดและการอ่านค่าองค์ประกอบต่างๆ ให้ มีความสะดวกรวดเร็วและใช้ งาน
ได้ ง่าย เช่น สามารถอ่านค่าได้ โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ สามารถนาไปพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เบื ้องต้ น
ได้ อย่างหลากหลาย เป็ นต้ น
6. เป้ าหมายการเติบโตรายได้ ในระยะ 3 ปี ข้ างหน้ าเป็ นอย่ างไร
A: บริษัทยังคงเป้าหมายระยะยาวที่จะเติบโตเป็ น 2 เท่า ให้ ได้ ใน 3-4 ปี โดยวางเป้าหมายในการเติบโตรายได้ ในปี
2564 เป็ น 2-digit growth เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
7. การตัง้ ด้ อยค่ าในไตรมาสที่ 2/2564 เกิดจากสาเหตุใด
A: การตั ้งด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในไตรมาสที่ 2/2564 เนื่องจากโครงการพัฒนาออกแบบสินค้ ามีการขยาย
ระยะเวลาออกไป ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยดื เยื ้อกว่าคาด
8. บริษัทมีจุดเด่ น หรือจุดแข็งอย่ างไร จึงทาให้ ลกู ค้ าเลือกบริษัทในการผลิตสินค้ า
A: บริษัทเป็ นเจ้ าของเทคโนโลยี มี Intellectual Property (IP) เป็ นของตัวเอง ซึง่ สินค้ าของบริษัทเป็ นสินค้ าที่มีส่วนอยู่
ในโครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับชีวติ ประจาวันหรื อในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร กุญแจรถยนต์ ระบบเข้ าออก
สถานที่ อีกทัง้ บริษัทยังมุ่งเน้ นเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสของโลกอนาคต เช่น สุขภาพ ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ
ข้ อมูล เป็ นต้ น บริษัทมีประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 20 ปี ในอุตสาหกรรม ได้ รับการยอมรับและเชื่อมัน่ จากลูกค้ า
ระดับโลกมาอย่างยาวนาน

