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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ส ำหรับปี 2563 บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SFT) (‘บริษทัฯ’) รำยงำนรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 677.25 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
92.07 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.7 และมีก ำไรสุทธิ 78.18 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 21.29 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 37.4 จำกปี 2562 บริษทัฯ สำมำรถแสดงกำรเติบโต
อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเกนิควำมคำดหมำยจำกปีก่อนเน่ืองจำกกำรได้รับลูกค้ำใหม่อย่ำงต่อเน่ือง กำรขยำยตัวของลูกค้ำที่มีอยู่ กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และกำรประหยดัต่อขนำด (Economies of Scale) ในไตรมำส 4 ปี 2563 บริษทัฯ สำมำรถท ำสถิติยอดขำยสูงสุดใหม่ได้ที่ 182.82 ล้ำนบำท
เพิม่ขึน้ 39.12 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 27.2 จำกไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม นอกจำกนี้ บริษทัฯ ยงัได้
น ำเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตัวอย่ำงเช่น ฟิล์มยืดและน ำเสนอทำงเลือกที่ยัง่ยืนให้กบัลูกค้ำ เช่น ฟิล์ม rPET เพ่ือตอบสนองกระแสที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

สรุปสำระส ำคญั
สรุปผลกำรด ำเนินงำน Q4/2562 Q3/2563 Q4/2563 เปลีย่นแปลง ปี 2562 ปี 2563 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 143.70 166.49 182.82 +27.2% +9.8% 585.18 677.25 +15.7%
ก ำไรขั้นต้น 37.18 48.29 57.82 +55.5% +19.7% 155.67 197.86 +27.1%
EBITDA 23.84 36.47 44.32 +85.9% +21.5% 110.17 144.60 +31.3%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 10.48 21.63 21.58 +105.9% -0.2% 56.89 78.18 +37.4%
อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 25.9% 29.0% 31.6% +5.7% +2.6% 26.6% 29.2% +2.6%
อตัรำ EBITDA (%) 16.6% 21.9% 24.2% +7.6% +2.3% 18.8% 21.4% +2.6%
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 7.3% 13.0% 11.8% +4.5% -1.2% 9.7% 11.5% +1.8%

• ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 182.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 39.12 ลา้นบาทหรือร้อยละ 27.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมีการเติบโตหลกัจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท่ีไดรั้บโครงการใหม่จากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งจากระบบการ
พิมพดิ์จิตอล (Digital Printing) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชภณัฑเ์ป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 31.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.9 เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถท ายอดขายไดเ้ป็นสถิติใหมท่ี่สูงท่ีสุด (New
High) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมผนัแปรตามยอดขาย ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และมี
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีต  ่าลงจากการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 21.58 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 11.10 ลา้นบาทหรือร้อยละ 105.9 โดยเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ สามารถท ายอดขายไดเ้ป็นสถิติใหม่ท่ี
สูงท่ีสุด (New High) และสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)

• ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 182.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16.33 ลา้นบาทหรือร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งแขง็แกร่งของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) จากการเติบโตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมจากโปรเจกตใ์หม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 31.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 29.0 เน่ืองจาก บริษทัฯ ท ายอดขายไดเ้ป็นสถิติใหม่ท่ีสูงท่ีสุด (New High) ส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมผนัแปรตามยอดขาย ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และมีตน้ทุนวตัถุดิบ
ท่ีต ่าลงจากการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 21.58 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยท่ี 0.05 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.2 โดยเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดท่ี้มีจ  านวนเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ในการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

• ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 677.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 92.07 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของทั้งรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) และระบบดิจิตอล (Digital Printing)
ซ่ึงเป็นผลมาจากกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนและโปรเจกตท่ี์ลูกคา้ไดรั้บอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง การเติบโตของยอดการจดัจ าหน่ายสินคา้ของลูกคา้
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 29.2 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 26.6 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมากของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ
ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถสัง่ซ้ือวตัถุดิบดว้ยตน้ทุนท่ีต  ่าลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การลงทุน
ในแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพ่ือให้ประหยดัในส่วนของค่าไฟฟ้าไดอี้กทางหน่ึง

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 78.18 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 21.29 ลา้นบาทหรือร้อยละ 37.4 โดยเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ สามารถท ายอดขายไดสู้งข้ึน และ
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ

2563 vs 2562 
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รุกสร้ำงโอกำสทำงธุรกจิในตลำด “ ฟิล์มยืด” (Stretch Film)
ในช่วงตน้ปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยดืท่ีใน

ปัจจุบนัมีบทบาทในขั้นตอนการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นอยา่งมาก บริษทัฯ จึงไดมี้การน าเขา้
ผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยดื ซ่ึงเป็นฟิลม์ยดืท่ีมีคุณภาพสูงท่ีข้ึนรูปแบบ 55 ชั้น (55-layers Nano Stretch Film)
และสามารถตน้ทานแรงฉีกและเจาะทะลุไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ จะใชฟิ้ลม์ยดืในการพนัและห่อ
สินคา้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการขนส่งและป้องกนัการตกหล่นของสินคา้จนกวา่จะส่งถึงลูกคา้
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจะจดัจ  าหน่ายฟิลม์ชนิดน้ีให้แก่ลูกคา้อีกดว้ย

วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก (IPO) ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ นบัวา่เป็นผูเ้ล่นรายแรกและรายเดียวท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูปท่ีครบวงจรในตลาด เอม็ เอ ไอ (MAI) ท่ีมีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 220 ลา้นบาท ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี บริษทัฯ มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะน าเงินส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนสร้างโรงงาน รวมถึงการลงทุนใน
เคร่ืองจกัร เพ่ือท่ีจะรองรับการขยายฐานลูกคา้หรือธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ๆ และเป็นการผลกัดนัการ
เติบโตของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การซ้ือท่ีดินเรียบร้อยแลว้ในไตรมาส 3 ปี 2563
นอกจากน้ี ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะน าไปช าระเงินกูส้ถาบนัและเก็บไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย
เบ้ืองตน้ไดมี้การช าระเงินกูเ้รียบร้อยแลว้เม่ือเดือน ธนัวาคม 2563

กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปคร้ังแรก (IPO)
ผ่ำนตลำดเอม็ เอ ไอ (MAI) 

เดินหน้ำติดตั้งแผงพลงังำนแสงอำทติย์ (Solar Rooftop)
บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar

Rooftop) ท่ีมีขนาดก าลงัการผลิต 453.6 กิโลวตัต์ ซ่ึงไดมี้การเร่ิมใชง้านเม่ือเดือน พฤษภาคม 2563
ก่อนท่ีบริษทัฯ ติดตั้งระบบ มีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้ (THB/kwh) อยุท่ี่ 3.76 บาท หลงัการติดตั้ง
ส่งผลให้บริษทัฯ มีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใชล้ดลง เฉล่ียอยูท่ี่ 3.19 บาท และบริษทัฯ มีการผลิตไฟ
โดยเฉล่ียประมาณ 50,000 kwh ต่อเดือน ซ่ึงการติดตั้งน้ี นบัวา่เป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคตในเร่ืองการประหยดัตน้ทุนพลงังานไฟฟ้า อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เน่ืองจากการติดตั้งน้ีจะช่วยลดการก่อให้เกิดมลภาวะท่ี
เป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

Insert Pic

คว้ำรำงวลัใหญ่ ในระดับประเทศและระดับภูมภิำคเอเชีย
บริษทัฯ ไดส้ร้างผลงานดา้นอุตสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรัดรูปท่ีมีความโดดเด่น ซ่ึง

สะทอ้นถึงศกัยภาพการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 บริษทัฯ สามารถควา้รางวลัระดบั
ภูมิภาคเอเชีย “Corporate Excellence Awards in Manufacturing Industry” จากงาน Asia Pacific
Entrepreneurship Awards (APEA 2020) รางวลั “Grand Winners of HP Digital Print Excellence
Awards 2020 คร้ังท่ี 13” ประเภทฉลากฟิลม์หดรัดรูป นอกจากน้ีบริษทัฯ เร่ิมมีการใชฟิ้ลม์ rPET ใน
กระบวนการผลิตฉลากฟิลม์หดในปี 2020 ส าหรับลูกคา้ท่ีความตอ้งการฟิลม์ rPET อาทิเช่น
มะพร้าวน ้าหอมพร้อมด่ืม โคโค ทมับ์ ซ่ึงไดรั้บรางวลัจากกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ
จ านวน 2 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลั “Prime Minister’s Export Award 2020 สาขา นวตักรรมยอดเยีย่ม
(Best Innovation)” และ รางวลั “Design Excellence 2020 สาขา Packaging” ผลิตภณัฑท่ี์กล่าวไว้
ขา้งตน้ไดรั้บรางวลั เน่ืองจากไดมี้การใชฟิ้ลม์ rPET หรือฟิลม์ท่ีท ามาจากวสัดุท่ียอ่ยสลายไดแ้ละ
เป็นนวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจากบริษทัฯ รวมถึงยงัมีการออกแบบท่ีโดดเด่นและสวยงาม
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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน Q4/2562 Q3/2563 Q4/2563 เปลีย่นแปลง ปี 2562 ปี 2563 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 136.92 161.61 176.74 +29.1% +9.4% 558.99 656.14 +17.4%

รายไดจ้ากการขายอ่ืน 6.78 4.88 6.08 -10.3% +24.6% 26.19 21.11 -19.4%

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 143.70 166.49 182.82 +27.2% +9.8% 585.18 677.25 +15.7%

ต้นทุนขำย 106.52 118.20 125.00 +17.3% +5.8% 429.51 479.39 +11.6%

ก ำไรขั้นต้น 37.18 48.29 57.82 +55.5% +19.7% 155.67 197.86 +27.1%

รายไดอ่ื้น 0.15 1.48 0.39 +160.0% -73.6% 1.21 0.93 -23.1%

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 8.21 6.92 7.65 -6.8% +10.5% 27.31 27.53 +0.8%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13.59 13.88 14.28 +5.1% +2.9% 51.53 59.92 +16.3%

ตน้ทุนทางการเงิน 1.74 2.78 4.67 +168.4% +68.0% 6.67 12.55 +88.2%

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (กลบัรายการ) 0.63 4.61 +631.7% - 0.16 1.05 +556.3%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 13.16 26.19 27.00 +105.2% +3.1% 71.21 97.74 +37.3%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 2.68 4.56 5.42 +102.2% +18.9% 14.32 19.55 +36.5%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 10.48 21.63 21.58 +105.9% -0.2% 56.89 78.18 +37.4%

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

677.25
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ปี 2563

รำยได้จำกกำรขำยผลติภัณฑ์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน
3%

97%

บริษัทฯ ด าเ นินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผ ลิ ต ภัณฑ์ ฟิ ล์ ม ห ด รั ด รู ป  ส า ห รั บ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม 
ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม เป็นตน้  ซ่ึงสามารถ
จ าแนกการพิมพเ์ป็น 2 ประเภทดงัน้ี

กราเวยีร์ ดิจิตอล

เน่ืองจากประสบการณ์และ
ความช านาญของผู ้บ ริห า รม า
มากกว่า 12 ปีบริษทัฯ ได้เล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี

แม่พิมพ์ ฟิลม์ยดื

3
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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ภำพรวมธุรกจิรำยประเภท
โครงสร้ำงรำยได้ Q4/2562 Q3/2563 Q4/2563 เปลีย่นแปลง ปี 2562 ปี 2563 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์ 130.61 152.13 167.54 +28.3% +10.1% 526.42 618.13 +17.4%
รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล 6.31 9.48 9.20 +45.8% -3.0% 32.57 38.01 +16.7%
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ 136.92 161.61 176.74 +29.1% +9.4% 558.99 656.14 +17.4%
รายไดจ้ากการขายอ่ืน
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 6.78 4.34 5.23 -22.9% +20.5% 20.62 19.62 -4.8%
รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื 0.00 0.54 0.85 - +57.4% 0.00 1.49 -
รายไดจ้ากการขายหมึก 0.00 0.00 0.00 - - 5.57 0.00 -100.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยอ่ืน 6.78 4.88 6.08 -10.3% +24.6% 26.19 21.11 -19.4%
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 143.70 166.49 182.82 +27.2% +9.8% 585.18 677.25 +15.7%
รายไดอ่ื้น 0.15 1.48 0.39 +160.0% -73.6% 1.21 0.93 -23.1%
รวมรำยได้ 143.85 167.97 183.21 +27.4% +9.1% 586.39 678.18 +15.7%

88%
90% 91%

91% 91% 92%

4%

6%
6%

4% 6% 5%

8%

4%
3%

5% 3% 3%

429.36

585.18
677.25

143.70 166.49 182.82

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

รำยได้จำกระบบกำร
พมิพ์กรำเวยีร์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน

+27.2% YoY
+9.8% QoQ

+15.7% YoY

หน่วย: ลา้นบาท, %

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน01

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 182.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 39.12 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 27.2 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.3 เน่ืองจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของฐานกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่จาก

ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในคุณภาพการผลิตของบริษทัฯ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมของใชภ้ายในบา้น
(Household Products) และอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.8 เน่ืองจากคุณสมบติัของระบบการพิมพน้ี์ท่ีสามารถรองรับการพิมพฉ์ลากส าหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไดใ้นระดบัพรีเม่ียม ส่งผลให้มีความตอ้งการจากกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง ยงัมีการเติบโตจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริม
และเวชภณัฑ์

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัลดลงร้อยละ 10.3 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพป์รับตวัลดลงร้อยละ 22.9 ถึงแมก้ารผลิตของแม่พิมพ์
ในปี 2563 จะสูงกวา่ปี 2562 ก็ตาม โดยมีสาเหตุหลกัจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดท้างการบนัทึกบญัชีของรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพ์
ในปี 2563 เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายฟิลม์ยดืเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเน่ืองจากเป็นการเร่ิมจดัจ าหน่ายเป็นปีแรก

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)

4

รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์
ดจิิตอล
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หน่วย: ลา้นบาท

รำยได้อ่ืน02

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 0.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.24 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 160.0 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการน าเงินทุนจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ไปฝากประจ าท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ โดยบริษทัฯ ไดมี้การวางแผนระยะเวลาท่ีเหมาะสมของบญัชีเงินฝากประจ าให้สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนส าหรับการก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 0.39 ลา้นบาท ลดลง 1.09 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 73.6 เน่ืองจากการลดลงของก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนั
ผวน ซ่ึงในช่วงส้ินปี 2563 ค่าเงินบาทแขง็ค่าค่อนขา้งมากท าใหบ้ริษทัตอ้งรับรู้การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนตามมูลค่าคงเหลือของสญัญาดงักล่าว

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 0.93 ลา้นบาท ลดลง 0.28 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.1 เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากการชดเชยค่าเสียหาย
ของคุณภาพวตัถุดิบจากผูผ้ลิต ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีรายการดงักล่าว

2563 vs 2562 

1.38 1.21 0.93 
0.15 

1.48 
0.39 

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+160.0% YoY
-73.6% QoQ

-23.1% YoY

ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 677.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 92.07 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 15.7 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.4 เน่ืองจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของฐานลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน

รวมถึงโปรเจกตใ์หม่ ๆ ท่ีไดรั้บจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเติบโตของยอดการจดัจ าหน่ายสินคา้ของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเป็นส่วนใหญ่

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.7 โดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง อาหาร
เสริมและเวชภณัฑ์

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัลดลงร้อยละ 19.4 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพป์รับตวัลดลงร้อยละ 4.8 โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
เปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดท้างการบนัทึกบญัชีของรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพใ์นปี 2563 เป็นตน้มา จึงท าใหก้ารรับรู้รายไดข้องปี 2562 สูง
กวา่ความเป็นจริง ถึงแมก้ารสัง่ผลิตของแม่พิมพใ์นปี 2563 จะสูงกวา่ปี 2562 ประมาณร้อยละ 10 ก็ตาม รวมถึงการหยดุจดัจ าหน่ายหมึกและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายฟิลม์ยดืเพ่ิมข้ึนอยา่งมากทั้งจากกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่เน่ืองจากเป็นการเร่ิมจดัจ าหน่ายเป็นปีแรก

2563 vs 2562 

5

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน  182.82  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16.33 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 9.8 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 เน่ืองจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของฐานลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ โดยรายได้

ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัลงลดเล็กนอ้ยร้อยละ 3.0 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตต่องานท่ีลดลง ถึงแมว้า่ในไตรมาสน้ี

บริษทัฯ จะมีจ านวนงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว้
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.6 เน่ืองจากค าสัง่ซ้ือแม่พิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.5 และค าสัง่ซ้ือฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั

ร้อยละ 57.4 จากทั้งกลุ่มลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)
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หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนขำย03

334.55 429.51 479.39 

106.52 118.20 125.00 

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+17.3% YoY
+5.8% QoQ

+11.6% YoY

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 125.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.48 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 17.3 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ และค่าใชจ่้ายพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ี
บริษทัรับรู้ตน้ทุนจากการขายฟิลม์ยดืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 จากการเร่ิมด าเนินธุรกิจซ้ือขายผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยดืเป็นปีแรก อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการผลิต
อ่ืนๆ มีการปรับตวัลดลงจากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและค่าไฟฟ้าซ่ึงลดลงจากการติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 125.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.80 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 5.8 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนจากวตัถุดิบ
เบิกใช้ และค่าใชจ่้ายพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

ในปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 479.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 49.88 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 11.6 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนจากวตัถุดิบเบิกใช้
และค่าใชจ่้ายพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา

2563 vs 2562 

อตัรำก ำไรขั้นต้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น04

22.1% 26.6% 29.2% 25.9% 29.0% 31.6%

ก ำไรขั้นต้น

94.81 

155.67 

197.86 

37.18 
48.29 57.82 

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+55.5% YoY
+19.7% QoQ

+27.1% YoY
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2563

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 57.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.64 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 55.5 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถสัง่ซ้ือวตัถุดิบดว้ย
ตน้ทุนท่ีต  ่าลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การลงทุนติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพ่ือให้ประหยดัในส่วนของค่าไฟฟ้าไดอี้กทางหน่ึง

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 31.6 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 25.9 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ ท ายอดขายไดเ้ป็นสถิติ
ใหม่ท่ีสูงท่ีสุด (New High) ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตเพ่ิมอยา่งมากผนัแปรตามยอดขาย รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และมี
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีต ่าลง

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)
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ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 57.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.53 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 19.7 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถสัง่ซ้ือวตัถุดิบดว้ย
ตน้ทุนท่ีต  ่าลง

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 31.6 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 29.0 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ ท ายอดขายไดเ้ป็นสถิติ
ใหมสู่งท่ีสุด (New High) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมอยา่งมากผนัแปรตามยอดขาย รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และมี
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีต ่าลง

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

ก ำไรขั้นต้น: ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 197.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 42.19 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 27.1 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถสัง่ซ้ือวตัถุดิบดว้ย
ตน้ทุนท่ีต ่าลง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดมี้การลงทุนติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพ่ือให้ประหยดัในส่วนของค่าไฟฟ้าไดอี้กทางหน่ึง

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 29.2 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 26.6 ในปี 2562เน่ืองจากบริษทัฯ ท ายอดขายไดเ้ป็นสถิติใหม่ท่ีสูงท่ีสุด
(New High) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมอยา่งมากผนัแปรตามยอดขาย รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และมีตน้ทุนวตัถุดิบท่ี
ต ่าลง

2563 vs 2562 

12.5% 13.4% 12.9% 15.2% 12.4% 12.0%

หน่วย: ลา้นบาท, %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้รวม

62%
65%

69%

62% 67% 65%

38%

35%
31%

38% 33% 35%

53.84

78.84
87.45

21.80 20.80 21.93

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+0.6% YoY
+5.4% QoQ

+10.9% YoY



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2563

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 21.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.13 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 0.6 ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเตรียมตวั
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หมใ่ห้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทนและโบนสัของฝ่ายบริหารและพนกังานซ่ึงแปรผนัตาม
ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการขายมีการปรับตวัลดลง เน่ืองจากการลดลงของราคาน ้ามนัในตลาดส่งผลใหค้่าน ้ามนัเช้ือเพลิงของรถ
ขนส่งปรับตวัลดลงไปในทิศทางเดียวกนั

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.0 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 15.2 ใน
ไตรมาส 4 ปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 21.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.13 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 5.4 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าคอมมิชชัน่ (Commission) และค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด จ านวน 0.73 ลา้นบาท นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัมีผลตอบแทนโบนสัประจ าปีท่ีมีการประมาณค่าใชจ่้ายไวเ้ป็นจ านวนท่ีนอ้ยเกินไป จึงส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งมีการรับรู้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมตอน
ส้ินรอบบญัชี

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.0 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 12.4 ใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 87.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.61 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 10.9
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจและการเตรียมตวัเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) นอกจากน้ี บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมคือค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการเตม็ปีตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
และการเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทนและโบนสัของฝ่ายบริหารและพนกังานซ่ึงแปรผนัตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงบริษทัฯ มีการตดัจ าหน่ายมูลค่าค่าเส่ือม
ของแม่พิมพซ่ึ์งมีการประเมิณตามหลกับญัชีไวสู้งกวา่ความเป็นจริง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไดถู้กแกไ้ขโดยการปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารบนัทึกบญัชีใหม่
เรียบร้อยแลว้ และปัญหาดงักล่าวจะลดลงในอนาคต

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.9 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 13.4 ในปี
2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน

2563 vs 2562 

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน06

3.71
6.67

12.55

1.74 2.78
4.67

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+168.4% YoY
+68.0% QoQ

+88.2% YoY



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2563

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ในปี 2563 บริษทัฯ มี ตน้ทุนทางการเงิน 12.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.88 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 88.2 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน
เพ่ือลงทุนซ้ือท่ีดินและติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) จ านวน 0.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมจากการจ่ายคืนเงินกูก่้อนครบ
ก าหนดเป็นจ านวน 1.60 ลา้นบาท รวมถึง การเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (TFRS16) ท่ีมีการบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จ านวน 3.92 ลา้นบาท

2563 vs 2562 

หน่วย: ลา้นบาท

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้07

7.80 14.32
19.55

2.68 4.56 5.42

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+102.2% YoY
+18.9% QoQ

+36.5% YoY

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.74 ลา้นบาท หรือร้อยละ 102.2 เน่ืองจากก าไรก่อนภาษีเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการรับรู้ภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายในการระดมทุนของการ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เม่ือเดือน ตุลาคม 2563 ประมาณ 4.00 ลา้นบาท

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.9 เน่ืองจากก าไรก่อนภาษีเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการรับรู้ภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายในการระดมทุนของการ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เม่ือเดือน ตุลาคม 2563 ประมาณ 4.00 ลา้นบาท

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

ในปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.5 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากก าไรก่อนภาษีเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการรับรู้ภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายในการระดมทุนของการ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เม่ือเดือน ตุลาคม 2563 ประมาณ 4.00 ลา้นบาท

2563 vs 2562 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน 4.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.89 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 68.0 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ ไดจ่้าย
ค่าธรรมเนียมจากการจ่ายเงินกูก่้อนครบก าหนดเป็นจ านวน 1.60 ลา้นบาท

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)
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ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 4.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.93 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 168.4 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูจ้ากสถาบนั
การเงินเพ่ือลงทุนซ้ือท่ีดินและติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) จ านวน 0.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมจากการจ่ายคืนเงินกู้
ก่อนครบก าหนดเป็นจ านวน 1.60 ลา้นบาท รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (TFRS16) ท่ีมีการบงัคบัใช้
ตั้งแต่iวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จ านวน 0.98 ลา้นบาท

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)
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หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ08

ก ำไรสุทธิ

อตัรำก ำไรสุทธิ7.2% 9.7% 11.5%
7.3%

13.0% 11.8%

30.84

56.89

78.18

10.48

21.63 21.58

2561 2562 2563 Q4/62 Q3/63 Q4/63

+105.9% YoY
-0.2% QoQ

+37.4% YoY
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ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 21.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.10 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 105.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจนสามารถท าสถิติใหม่ท่ีสูงท่ีสุด (New High) ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากผนัแปรตามยอดขาย
อีกทั้งยงัก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการสัง่ซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีต  ่าลง

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 11.8 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 7.3 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน และ ตน้ทุน
ของวตัถุดิบท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารให้ซ้ือไดใ้นราคาต ่าลง

Q4/2563 vs Q4/2562 (YoY)

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 21.58 ลา้นบาท ลดลง 0.05 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 0.2 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้มีจ  านวน
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ในการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 11.8 ลดลงจากร้อยละ 13.0 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน

Q4/2563 vs Q3/2563 (QoQ)

ก ำไรสุทธิ: ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 78.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 21.29 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 37.4 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของรายได้
จากการขายสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด
(Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสัง่ซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีต  ่าลง

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 11.5 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 9.7 ในปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึนและตน้ทุนของ
วตัถุดิบท่ีลดลง

2563 vs 2562 
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172.55
223.43

124.16
115.78

101.21

149.4822.47

20.68

4.90

110.74

150.00

72.77

425.29

842.88

1-Jan-19 1-Jan-20

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 842.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 417.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 98.2 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด: เพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุเหลกัจากการระดมเงินทนุจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรก (IPO) 
• สินทรัพย์หมุนเวยีนทำงกำรเงนิอ่ืน: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการน าเงินจากการระดมเงินทุนจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชน

ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ไปฝากประจ าโดยมีระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
• สินทรัพย์สิทธิกำรเช่ำ: เพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการบงัคบัสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (TFRS16) ท่ีมีการบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2563

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 185.13 ลา้นบาท ลดลง 12.09 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.1 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เงนิกู้ยืมระยะยำวสุทธิและเงนิกู้ ยืมระยะส้ัน: ลดลง เน่ืองจากการน าเงินจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

ไปช าระเงินกูส้ถาบนัเป็นหลกั

หนีสิ้น

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 657.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 429.68 ลา้นบาท หรือร้อยละ 188.4 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการเพ่ิมทุนในระหวา่งปี และเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

228.07

657.75

77.91

82.91

66.13

20.00

41.04

3.15

7.84

21.78

4.30

57.29

425.29

842.88

1-Jan-19 1-Jan-20

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินคา้คงเหลือ

27%

14%

8%

18%

2%

อ่ืน ๆ

24%

41%

29%

5%
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

0%สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

+98.2%

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

ส่วนของผูถื้อหุ้น

เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน

+98.2%

78%

10%

เงินกูย้ืมระยะสั้น0.4%
เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิ2%

อ่ืนๆ3%
7% หน้ีสินตามสญัญาเช่า

54%

18%

2%

15%
10%
1%

0%สินทรัพยห์มุนเวียนทางการเงินอ่ืน
1%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18%

13%
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อตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคญั

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
หน่วย: เท่า

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว
หน่วย: เท่า

อตัรำหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ
หน่วย: วนั

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
หน่วย: %

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
หน่วย: %

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
หน่วย: เท่า

12

1.64
1.20

4.60

Q4/62 Q3/63 Q4/63

0.72 0.59

2.15

Q4/62 Q3/63 Q4/63

12.91

15.24

14.04

Q4/62 Q3/63 Q4/63

14.49 13.60
12.33

Q4/62 Q3/63 Q4/63

25.29
36.96

17.65

Q4/62 Q3/63 Q4/63

0.86

1.90

0.28

Q4/62 Q3/63 Q4/63

หมายเหตุ: *ROE ใน Q4 / 20 ลดลงสาเหตุหลกัมาจากเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
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Disclaimer:
The information contained herein is intended to represent the Company’s operating and financial position at a given point in time and may also contain forward 
looking information which only reflects expectations based on the prevailing geo-political, economic and non-controllable factors. Such information has been 
obtained from sources believed to be most reliable and the means in analyzing and preparation of such information for disclosure are based on approve practices 
and principles in the investment industry. The views are based on assumption subject to various risks and uncertainties and no assurance is made as to whether 
such future events will occur.  No assurance is made as to the accuracy or completeness of information presented in this document.

ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์:

นางสาว อลีสญาฌ ์ทอย
(+66) 3854 0000
sft-ir@shrinkflexthailand.com
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ผู้มีอ ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ:

นาย ซุง ชง ทอย
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)


