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สารจากผู้บริหาร
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

แม้นว่าสถานการณ์แพร่ระบาด และทางรัฐบาลได้ออกมาตรการปิด
เมืองในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนที่
ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
ตัดสินใจเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 
30 กรกฏาคม 2563 ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง 
และการผลัดเปลี่ยนของหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ในบริษัทฯ เอง
ก็ฝ่าฟนัและคาดหวังว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างโอกาสใหม่
เสมอ และเรามองเห็นว่าการเติบโตของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม
เดียวกันมีการเติบโตสวนกระแสอย่างเห็นได้ชัด ด้วยโอกาสของ
ทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนตามกระแสของอุปสงค ์
อุปทานในสภาวะการณ์ความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง จนทําให้
บริษัทฯ ตระหนักกับความภาคภูมิใจในส่ิงที่ทํา และต้องการที่จะ
นําเสนอทางเลือกใหม่ให้นักลงทุน จึงตัดสินใจสร้างโอกาสให้แก่นัก
ลงทุน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และมุ่งหวังในการส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมอื่นในประเทศไทย ถูกยกระดับและพัฒนาไปอีกข้ัน
หนึ่งเฉกเช่นกับผู้นําทางด้านนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันตกนั่นเอง  

ในฐานะผู้บริหารฯ พร้อมพนักงานของบริษัทฯ พวกเรา
ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ 
ด้วยวิ สัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ เราอยากจะผลักดันให้
อุตสาหกรรมต้นนํ้านี้เติบโตอย่างย่ังยืน และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศและเศรษฐกิจ
ไทย เราพร้อมที่จะดําเนินงานตามแผนงานที่ได้นําเสนอไว้ 
และเร่งก่อให้เกิดผลงานอย่างประจักษ์ตามที่คาดหวัง 
โดยเร่ิมจากการขยายสัดส่วนของตลาดทั้ง 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อื่นๆ (NFC) ให้มีการดําเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้

มานพ ธรรมสิริอนันต์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
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ผลการดําเนินงานของไตรมาส

6M/2020 % 6M/2019 % 2019 %
ไมโครชิพระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 45.63 26.81 36.42 24.69 78.13 25.30

ไมโครชิพระบบลงทะเบียนสัตว์ 77.35 45.6 66.41 45.02 129.33 41.88

ไมโครชิพเข้า-ออกสถานท่ี และอ่านข้อมูล 45.04 26.47 43.66 29.60 97.48 31.57

สินค้าและบริการอ่ืนๆ* 2.15 1.26 1.01 0.69 3.86 1.25

รวมรายได้ 170.17 100.00 147.50 100.00 308.80 100.00

กําไรข้ันต้น 77.12 45.32 57.89 39.25 125.34 40.59

กําไรสุทธิ 26.34 15.06 4.97 3.33 24.46 7.86

* สินค้าอ่ืนๆ ได้แก่ ไมโครชิพระบบอ่ืนๆ 
เช่น ไมโครชิพสําหรบัระบบฉลาก
อัจฉริยะ, การขายชุดทดลอง (Study 
kit), อุปกรณ์ทดสอบ (Tester) เป็นต้น

รอบบัญชี : 30 มิย. (Unit : MB)
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เหตุการณ์สําคัญ
ของไตรมาส

บริษัทฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร 
BOI เยี่ยมชมเทคโนโลยีระดับสากล 
นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ท่ี
ปรกึษาด้านการลงทุน สาํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
กิจการในฐานะท่ีเป็นองค์กรช้ันนําด้านนวัตกรรม
การออกแบบและจําหน่ายไมโครชิพอัจฉรยิะ 

บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ 
สําหรับติดตามผู้เฝา้ระวัง COVID-19

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ ์รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ จํากัด (มหาชน) 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ (NFC 
Wristband) จํานวน 300 ช้ิน ท่ีพัฒนาโดย
บริษัทฯ ให้กับ กรมควบคุมโรค เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบและพัฒนาสําหรับติดตามผู้ป่วยโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้กัก
ตัวในระหว่างกระบวนการกักกันตนเอง (Self-
Quarantine) และร่วมมือกับสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาอุปกรณ์และ
ระบบ Application ให้เช่ือมโยงกับสายรัดข้อมือ 

บริษัทฯ เข้าร่วมงาน
สัมมนาของมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563

โดยสมาคมสมองกลฝัง
ตัวไทย (TESA) เรียน
เชิญ คุณมานพ ธรรมสิริ
อนันต์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัทฯ เพ่ือร่วม
บรรยายในการสัมมนา
เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัล
กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย” ของมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563
ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ระดมความคิด เพ่ือ
ขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวสู่
ยุคดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์

30 JUL SICT FIRST 
TRADING DAY 

เปิดการซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหุ้น 
“SICT” ราคาเปิดตลาดที่ระดับ 4.14 บาท
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ได้จดทะเบียนและเข้าซื้อขายหุ้น 
SICT ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) เป็นวันแรก ซึ่งราคาหุ้นเปิดตลาดที่
ระดับ 4.14 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึน 200% จาก
ราคาจองซื้อ IPO ที่ 1.38 บาท โดยมูลค่า
การซื้อขาย 27.74 ล้านบาท

กิจกรรม Opportunity Day : 
บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน
Financial Statement Q2/2020 
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สถิติของหุ้น 
SICT

P/E P/BV Div. Yield

SICT (x) 38.93 - -

TECH-mai (x) 26.65 3.65 1.77

TECH-SET (x) 20.29 2.40 5.46

Mai (x) 33.26 1.61 2.80

SET (x) 22.05 1.50 3.80



รายละเอียดหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน

Date : 30.08.2020

YTD 2019

Paid-up (MB.) 200.00 150.00

Listed share (M.) 400.00 -

Pa (B.) 0.50 0.50

Market Cap (MB.) 1784.00 -

SET (x) 4.46 -

EPS (B.) 0.09 0.08

Date : 27.08.2020

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นายกานต์ โอภาสจํารัสกิจ
ir@sic.co.th
(662) 158-2000

6M/2020 6M/2019 2019

ROE(%) 25.68 4.49 11.34

ROA(%) 18.80 3.75 9.28

D/E(x) 0.46 0.22 0.27

GP Margin (%) 45.32 39.25 40.69

EBIT Margin (%) 15.48 3.37 7.92

NP Margin (%) 15.06 3.33 7.86
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