
Quarter 2/2020 - SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที ่20 สิงหาคม 2563 เวลา 11:15 - 12:00 น. 

NO. QUESTION 
1 รายไดใ้นส่วน ระบบลงทะเบียนสตัว ์ท่ีเติบโต กว่า 50% YOY เกิดจาก สาเหตใุด และ ทาง บรษิัท มองวา่ เป็น 

ปัจจยั ชั่วคราว หรือ ถาวร 
A: บรษิัทไดร้บัค าสั่งซือ้เพิม่จากลกูคา้รายใหญ่รายหนึ่ง ทางบรษิัทมองวา่นี่เป็นสญัญาณที่แสดงว่าลกูคา้เชื่อมั่นใน

คณุภาพของสินคา้ จึงไดใ้ชสิ้นคา้ของบรษิัทเพิม่มากขึน้ ซึง่แนวโนม้นีน้่าจะก่อใหเ้กิดการสั่งซือ้อยา่งต่อเนื่อง 
2 สาเหตทุี่ ยอดขาย ส่วน กญุแจอเิล็กโทรนิคส ์ลดลง YOY ในไตรมาส เกิดจาก สาเหตใุด 
A: เนื่องจากสินคา้บางส่วนไดถ้กูเรง่ส่งมอบไปในไตรมาสแรก ทัง้นีห้ากมองภาพรวมครึง่ปี รายไดข้องกญุแจอิเล็ก

โทรนิกสย์งัคงเติบโตขึน้จากปีก่อน 
3 บ กลุ่มไหนท่ีใหน margin มากที่สดุและคาดว่าจะเติบโตมากที่สดุ 
A: กลุ่ม Immobilizer มมีารจ์ินมากที่สดุ ส่วนกลุ่มที่คาดวา่จะมีการเติบโตแบบกา้วกระโดดคือกลุ่ม NFC ที่ปัจจบุนั

อยู่ระหว่างการแนะน าเขา้สู่ตลาด อย่างไรกต็ามบรษิัทวางแผนใหก้ลุ่มสินคา้ปัจจบุนัทัง้ 3 กลุม่มยีอดขายที่
เติบโตเช่นกนั 

4 เทศโนโลยี NFC ที่ บรษิัทก าลงัพฒันา ใน อตุสาหกรรม ต่าง ๆท่ี บรษิัทระบมุา หากมีอตัราการเติบโตสงู น่าจะมี
คู่แข่งเขา้มาก ทาง บรษิัท มี จดุแข็ง อะไร ในการ แขง่ขนั กบั บรษิทั ระดบัโลก ที่มี ทนุ และ นกัวิจยั มากมาย 

A: NFC ทั่วไปในอตุสาหกรรมจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินหรือเรื่อง smart label ขณะทีก่ารใชง้าน NFC ของเรามี
ความเฉพาะตวั นบัเป็นเรื่องใหมท่ี่ NFC จะท าตวัเป็นตวัเชื่อมต่อ sensor ต่างๆ เขา้กบัมือถือ ดว้ยเทคโนโลยีที่
บรษิัทเป็นคนบกุเบิก ประกอบกบัการรว่มมือกบัคูค่า้ระดบัโลกในการพฒันาแพลทฟอรม์การใชง้าน เช่น sensor 
วดัน า้ หรือ sensor วเิคราะหโ์รค เป็นตน้ ดว้ยเทคโนโลยีของบรษิัทและ market insight ของคูค่า้ ท าใหบ้รษิัทเชื่อ
ว่าเรามคีวามไดเ้ปรียบในตลาดเกิดใหม่นี ้

5 สดัส่วนรายไดข้องกลุ่มสินคา้กญุแจส ารอง ค่อนขา้งแกวง่ใน track record ที่ผ่านมา ขอสอบถามว่ารายไดจ้าก
กลุ่มสินคา้นีจ้ะมีความต่อเนื่องหรือไม่ หากในอนาคตเทรนดก์ารผลิตรถจะไม่ใชก้ญุแจรถยนต ์แต่ใชเ้ป็นกดปุ่ ม 
หรือแสกนลายนิว้มือแทน จะกระทบสินคา้กลุ่มนีห้รือไม่ 

A:      ในอดีตลกูคา้ในกลุ่มสินคา้กญุแจส ารองมีลกัษณะการสั่งซือ้ไปสต็อกไวม้ากๆ บางปีขายสินคา้ไดไ้ม่หมด ท า
ใหล้กัษณะการสั่งซือ้ไม่เป็นรอบๆตามปกติ ประกอบกบัมีลกูคา้นอ้ยราย ยอดขายเลยแกวง่ตามรอบการสั่งซือ้ ใน
ระยะหลงับรษิัทจงึไดก้ระจายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้เพื่อลดผลกระทบของลกูคา้รายใหญ่  อย่างไรกต็ามดว้ย
กญุแจส ารองเป็นสินคา้พืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชอ้ยู่ รายไดจ้งึน่าจะฟ้ืนตวักลบัมาได ้เนื่องจากรถยนตท์ี่ขาย
ออกไปแลว้ยงัตอ้งมกีารใชง้านอยู่เรื่อยๆ และหากเทรนดข์องการสตารต์รถยนตเ์ปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยีอื่นๆ จรงิ 
การเปล่ียนแปลงมกัจะเริ่มจากรถยนตรุ์น่ทอปก่อน และแมว้่าเทคโนโลยีทดแทนจะเริ่มใชแ้พรห่ลาย ผลกระทบจะ
เกิดขึน้ในอีกหลายปีใหห้ลงัเมื่อรถรุน่ใหม่เริม่แทนที่รถรุน่เก่าบนทอ้งถนน 

6 ทางบรษิัทมีนโยบายที่จะท าให ้portion ยอดขายตลาดในประเทศ กบัต่างประเทศ ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัหรือไม่
ครบั และถา้มีคดิวา่ปีไหนจะบรรลเุป้าหมาย 

A:      เป็นเป้าหมายของบรษิัทท่ีจะแข่งขนัในตลาดโลกใหไ้ด ้ดงันัน้รายไดห้ลกัน่าจะยงัคงมาจากตา่งประเทศ 
อย่างไรกต็ามบรษิัทไม่ปิดโอกาสตวัเองในการหาตลาดในประเทศ และยินดีรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสรมิใหเ้กดิการน าไปใชห้รือวจิยัและพฒันาสินคา้รว่มกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากความรว่มมือที่มีกบั
หลายหน่วยงาน 



7 อยากทราบงบ R&D budget ครบั ว่าปกติ เราตัง้เอาไวท้ี่ปีละเทา่ไหร่ 
A: ที่ผ่านมาเราใชง้บวิจยัปีละ 4%-6% ของยอดขาย 
8 ตามเป้าหมายของบรษิัท ที่จะเตบิโตในดา้นรายไดเ้พิม่ขึน้เป็น 2 เท่าตวัภายใน 4 ปี ภายหลงัจากเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสอบถามว่าบรษิัทมีแผนงานท่ีชดัเจนอยา่งไรท่ีจะไปสู่เป้าหมายนีไ้ด ้
A:      รายไดท้ี่เพิ่มขึน้จะมาจากการเติบโตของรายไดใ้นสินคา้ปัจจบุนัทัง้ 3 กลุ่ม น าโดยกลุ่มระบบลงทะเบียนสตัว ์

และโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่มาจากสินคา้กลุ่ม NFC  โดยสินคา้แตล่ะกลุ่มยงัคงมีโอกาสในการเติบโต เนื่องจาก
เป็นส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านในชีวิตประจ าวนั เช่น อตุสาหกรรมปศสุตัวซ์ึ่งต่อเนื่องไปยงัอตุสาหกรรมอาหาร 
ก็ยงัคงมคีวามตอ้งการชิพ Animal ID อย่างต่อเนื่อง บรษิัทจึงตัง้เป้าหมาย เป็นเบอรห์น่ึงของโลกดา้น RFID 
ส าหรบัปศสุตัว ์
     แผนการเป็นเบอรห์น่ึงของชิพ Animal ID ส าหรบัปศสุตัว ์ประกอบดว้ยทัง้แผนดา้นการขยายตลาดและ
แผนพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยเรามีการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเนื่องในกลุ่มสินคา้ที่เราสนใจ เพื่อใหสิ้นคา้มคีวาม
คุม้คา่ทัง้ในดา้นประสิทธิภาพและราคา ซึ่งตลาด RFIDเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึ่งตลาดอาจจะเล็ก
เกินไปส าหรบัคู่แขง่รายใหญ่ในการท่ีจะลงทนุพฒันาอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากผูป้ระกอบการรายใหญ่จะมีตน้ทนุ
การด าเนินงานท่ีสงูกว่า จึงมุง่เนน้การพฒันาสินคา้ที่มมีลูค่าสงูกว่าหรือขนาดตลาดใหญ่กวา่ การที่บรษิัทได้
พฒันาสินคา้ในกลุ่ม Animal ID มาอยา่งต่อเนื่อง ท าใหม้ีความไดเ้ปรียบในแง่การต่อยอดองคค์วามรูเ้พื่อพฒันา
สินคา้ใหต้อบโจทยล์กูคา้ไดม้ากกว่า 
     ในตลาดกญุแจส ารองรถยนตก์็เช่นเดียวกนั บรษิัทมีการพฒันาสินคา้รุน่ใหม่ที่มีฟีเจอรก์ารใชง้านท่ีครอบคลมุ
รุน่ของรถยนตท์ี่มากขึน้ และมีแผนจะน าไปขยายตลาดในประเทศเศรษฐกิจเกดิใหม่ รวมถงึการน าไปประยกุตใ์ช้
งานในตลาดอื่นนอกจากรถยนต ์เช่นในรถจกัรยานยนต ์หรือระบบความเขา้ออกที่ตอ้งการความปลอดภยัสงู 
     ส าหรบัไมโครชิพส าหรบัระบบเครื่องอา่น RFID มีการน าไปใชใ้นกลอนประตดูจิิทลั และเริ่มมีการใชง้านใน
โรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งตลาดนีแ้มเ้ติบโตไม่มากแตม่ีขนาดใหญ่ บรษิัทมีแผนที่จะเพิม่ช่องทางการ
ขายใหม้ากขึน้เพื่อใหค้รอบคลมุกลุ่มลกูคา้ที่หลากหลาย 
     ปัจจบุนัก าลงัท าตลาด NFC ส าหรบักนัการปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting) NFC ส าหรบัตรวจจบัการงดั
แงะ (Anti-Tampering) และ NFC Sensor Interface ส าหรบัวดัคณุภาพน า้ ซึ่งทัง้สามกลุ่มมีโอกาสเติบโตอีก
มาก 

9 ยอดขายปรกตมิีความเป็น seasonal ไหม 
A: ไม่ชดัเจน เพราะลกูคา้ของบรษิัทกระจายอยูใ่นหลายทวีป ประกอบกบัเป็นสินคา้ที่คลา้ยโครงสรา้งพืน้ฐาน จึงมี

ความตอ้งการของตลาดทกุช่วงเวลา 
10 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิดกระทบธุรกิจเราหรือไม่ มีมาตรการรบัมืออย่างไรบา้ง 
A:      บรษิัทมีการติดตามสถานการณ ์และพดูคยุกบัลกูคา้อยา่งต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการการปรบัแผนงาน

ด าเนินงานใหเ้หมาะสมตามสถานการณ ์โดยที่ผ่านมาเราเริ่มกระจายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ และเนื่องจากสินคา้
ของบรษิัทมคีวามหลากหลาย (Product Mix) ที่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการกบัหลากหลายอตุสาหกรรม จงึ
เชื่อวา่ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด บรษิัทยงัมีความสามารถในการบรหิารและน าเสนอ
สินคา้ที่มีอยูเ่พื่อตอบสนอง พรอ้มปรบัแผนกลยทุธก์ารด าเนินงาน โดยใช ้Customer Centric มากยิ่งขึน้ เพื่อ
รองรบักบัสถานการณด์งักล่าว อกีทัง้ยงัคงสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได ้
     อีกประการหนึ่งคือ สินคา้ของบรษิัทไม่ไดเ้ป็นสินคา้แฟชั่น แต่เป็นสินคา้ที่มีส่วนรว่มอยูใ่นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ส าหรบัชีวิตประจ าวนัหรือในอตุสาหกรรม อยา่งเช่น อตุสาหกรรมอาหาร กญุแจรถยนต ์หรือระบบเขา้ออก 
นอกจากนีสิ้นคา้ใหม่ๆ จะมุ่งเนน้ไปในเรื่องที่เก่ียวกบั สขุภาพ หรือส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซึ่งก็เป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวติ 



ดงันัน้บรษิัทอาจไดร้บัผลกระทบจากโควิดบา้งในระยะสัน้ สดุทา้ยแลว้ความตอ้งการซือ้จะกลบัมาเพราะสินคา้
ของบรษิัทเป็นของที่จ  าเป็นตอ้งใช ้

11 ภาพรวมธุรกจิไตรมาส3/2563 จะดีกวา่ไตรมาส2/2563 หรือไม่ จากสาเหตอุะไร 
A:      ยงัมีความไม่แน่นอนจากปัจจยัมหภาค ทัง้เรื่องเศรษฐกจิโลกและโรคระบาด ซึ่งยงัคงสืบเนื่องมาจากไตรมาส 

2/63 แต่บรษิัทก็ไดเ้ตรียมตวัรบัมอืไวแ้ลว้ ดงัที่กลา่วไวใ้นขอ้ก่อนหนา้  
12 แนวโนม้ยอดขายในไตรมาส 3 ของแต่ละกลุ่มลกูคา้ เป็นอย่างไร 
A:      ขออภยับรษิัทไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูนีไ้ดล่้วงหนา้ ทัง้นีบ้รษิทัเชื่อวา่โดยรวมทัง้ปีจะมกีารเติบโตในทกุกลุ่ม

สินคา้  
13 ภาพรวมผลประกอบการครึง่หลงัจะดีกว่าครึง่ปีแรกหรือไม่ จากปัจจยัอะไรสนบัสนนุ 
A:      บรษิัทยงัคงเชื่อวา่ภาพโดยรวมทัง้ปีของผลการด าเนินงานของบรษิัทในทกุกลุม่สินคา้ ยงัคงเติบโตตาม

ทิศทางความตอ้งการของอตุสาหกรรมในกลุ่มผลิตภณัฑน์ัน้ๆ  
14 สอบถามท่านผูบ้รหิารว่า ปัจจยัใดที่ท  าใหหุ้น้ SICT ไดร้บัความสนใจอยา่งลน้หลามจากนกัลงทนุครบั  
A:      บรษิัท SICT เป็นเจา้ของเทคโนโลยี และยงัเป็นบรษิัท Deep Tech ซึ่งหาไดย้ากในตลาดฯ  ธุรกจิของเรา

สามารถขยายเพื่อรองรบัความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยการตอ่ยอด Core Technology ที่เรามอียู่  
     สินคา้ของบรษิัทไม่ไดเ้ป็นสินคา้แฟชั่น แต่เป็นสินคา้ที่มีส่วนรว่มอยู่ในโครงสรา้งพืน้ฐาน ส าหรบั
ชีวิตประจ าวนัหรือในอตุสาหกรรม อย่างเช่น อตุสาหกรรมอาหาร กญุแจรถยนต ์หรือระบบเขา้ออก นอกจากนี ้
สินคา้ใหม่ๆ  จะมุง่เนน้ไปในเรื่องที่เก่ียวกบั สขุภาพ หรือส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซึ่งก็เป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิต นอกจากนี ้
เทคโนโลยีของบรษิัทยงัอยูใ่นกระแสของโลกอนาคต ทัง้เรื่อง ความปลอดภยั การเชื่อมต่อขอ้มลู และสขุภาวะ 
     บรษิัทมีการบรหิารงานท่ีดี มกีารวางแผนงานทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) และมีโครงสรา้งทาง
การเงินท่ีแข็งแรง 
     สดุทา้ยขอขอบคณุนกัลงทนุท่ีใหค้วามเชื่อมั่นในหุน้ SICT ครบั 

15 ผูบ้รหิารคิดวา่จดุเด่นใดของ SICT ที่นกัลงทนุตอ้งตดัสินใจลงทนุกบับรษิัทครบั 
A:      ดงัที่ตอบไปแลว้ในขอ้ 14 
16 สอบถาม คณุกานต ์ถงึสาเหตทุี่ขายหุน้ออกมาจ านวนมากครบั 
A: (ขออนญุาติตอบในมมุส่วนตวั) เหตทุี่ขายเป็นเพียงเพราะความตอ้งการส่วนตวัที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินสดดงักลา่ว 

ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับรษิัทแต่อย่างใด ทัง้นีเ้มื่อเทยีบกบัจ านวนที่ขายไปยงัคงเป็นสดัส่วนที่นอ้ยกวา่ที่ถือครอง ทัง้นี ้
ยงัคงมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ และผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ยงัคงมีโอกาสการเติบโตในอนาคต  

 


