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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SFT) (‘บริษทัฯ’) มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 184.82 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
22.90 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.1 และมีก ำไรสุทธิ 28.42 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 10.78 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 61.1 จำกไตรมำส 1 ปี 2563 บริษทัฯ มียอดขำยที่
เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกยอดค ำส่ังซ้ือที่เพิม่ขึน้จำกลูกค้ำเก่ำ กำรขยำยฐำนลูกค้ำของกลุ่มลูกค้ำใหม่ อกีทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษทัฯ ยังมีกำรเพิม่กำรใช้งำนของ rPET และมีควำมตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแลและให้ควำมส ำคญัต่อส่ิงแวดล้อม
สังคมและบรรษทัภบิำล (ESG) เพ่ือกำรด ำเนินธุรกจิของบริษทัที่เติบโตอย่ำงยัง่ย่ืน และให้ควำมส ำคญัและติดตำมควำมปลอดภัยพนักงำนอย่ำงใกล้ชิด
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19

สรุปสำระส ำคญั
สรุปผลกำรด ำเนินงำน Q1/2563 Q4/2563 Q1/2564 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 161.92 182.82 184.82 +14.1% +1.1%

ก ำไรขั้นต้น 44.23 57.82 55.86 +26.3% -3.4%

EBITDA 33.74 40.44 45.48 +34.8% +12.5%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 17.64 21.58 28.42 +61.1% +31.7%

อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 27.3% 31.6% 30.2% +2.9% -1.4%

อตัรำ EBITDA (%) 20.4% 22.1% 24.0% +3.6% +1.9%

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 10.7% 11.8% 15.0% +4.3% +3.2%

• ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 184.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.90 ลา้นบาทหรือร้อยละ 14.1 จากไตรมาส 1 ปี 2563
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมี
การเติบโตในทกุกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท่ีมีการออกสินคา้และจดั
แคมเปญทางการตลาดใหม่เป็นหลกั รวมถึงการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งจากระบบการพิมพดิ์จิตอล (Digital Printing) จากการออกสินคา้ใหมแ่ละกลุ่ม
ลูกคา้ส่งออกท่ีกลบัมามียอดค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาสน้ี นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขายอ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายฟิลม์
ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30.2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 27.3 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
ยอดขาย การบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) จากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้สดัส่วนตน้ทุนของบริษทัฯ ต ่ากวา่ร้อยละ 70

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 28.42 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 10.78 ลา้นบาทหรือร้อยละ 61.1 จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

• ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 184.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.00 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.1 จากไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งแขง็แกร่งของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) จากการ
เติบโตของกลุ่มลูกคา้เดิมและมีกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ของใชใ้น
ครัวเรือน และผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพเป็นหลกั รวมถึงรายไดจ้ากการขายแม่พิมพแ์ละฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30.2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 31.6 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตาม
กระบวนการผลิต อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้โดยมีสดัส่วนตน้ทุนขายต ่ากวา่ร้อยละ 70

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 28.42 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 6.84 ลา้นบาทหรือร้อยละ 31.7 จากไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง รวมถึงการกลบัรายการผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to
Market) ของไตรมาสท่ีผา่นมา

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)
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เหตุกำรณ์ส ำคญั

มำตรกำรในกำรรับมือและป้องกนัโควดิ-19 เพ่ือควำมปลอดภัย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ ให้ความส าคญัและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเก่ียวกบั

ความปลอดภยัของพนกังาน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดอ้อกมาตรการส าหรับการตรวจเช้ือโควิด-19 เชิงรุกและไดท้  า
การตรวจในวนัท่ี 5 มกราคม 2564 ทั้งในรูปแบบ Rapid Test ซ่ึงเป็นการเจาะเลือดเพ่ือน าไปตรวจหาภูมิคุม้กนั
โดยจะสามารถทราบผลไดใ้น 15 นาที และแบบ Swab Test หรือวิธีการแหยจ่มูก นบัวา่เป็นวิธีตรวจโควิด-19
ท่ีมีความแม่นย  ามากกวา่ ซ่ึงจากผลของการตรวจ Swab Test พบวา่ไม่มีการติดเช้ือโควิด-19 ของพนกังานใน
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมาตรการป้องกนัโควิด-19 โดยมีการควบคุมรถรับส่งสินคา้และพนกังาน มี
การพน่และฆ่าเช้ืออยา่งเป็นประจ าทุกสปัดาห์ เพ่ิมจุดท าความสะอาดมือ เพื่อความปลอดภยัในพ้ืนท่ีการ
ปฎิบติังาน พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ และพนกังาน รวมถึงมีมาตรการส าหรับการดูแลแรงงานต่างชาติของบริษทัฯ

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการมีส่วนร่วมดา้นการดูแลและให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม
สงัคมและบรรษทัภิบาล (ESG) ซ่ึงบริษทัฯ มีการรายงานเป็นคร้ังแรกและจะรายงานอยา่งน้อยปีละคร้ัง
เก่ียวกบัแนวทางปฎิบติัและผลการด าเนินงานในแต่ละดา้น เพ่ือท่ีจะน าองคก์รไปสู่ความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง
• ด้ำนส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ไดมี้การบ าบดัน ้าเสีย ใชพ้ลงังานจากแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

การน าเสนอผลิตภณัฑ์ rPET รวมถึงการจดัการความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
• ด้ำนสังคม โดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การเคารพและให้

ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม การพฒันาความรู้ให้กบัพนกังาน
อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อทั้งสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

• ด้ำนบรรษทัภบิำล บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอยา่งรอบดา้น ทั้งในส่วนของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั รวมไปถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย

ด ำเนินตำมนโยบำย ESG เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน

2

เพิม่กำรใช้งำนของ rPET เพ่ือเสริมสร้ำงควำมยัง่ยืน
ในปัจจุบนั ประเทศไทยไดมี้การร่าง Roadmap เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก

พ.ศ. 2561-2573 สาเหตุหลกัมาจากการเล็งเห็นความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
ขยะพลาสติก ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาน้ีเช่นกนั จึงไดมี้การน าเสนอตวัเลือกท่ีเสริมสร้างความ
ย ัง่ยนืส าหรับการผลิตสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ ฟิลม์ rPET และ PLA ซ่ึงนบัวา่เป็นการตอบสนองกระแสท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมสดัส่วนการใชง้านของฟิลม์ rPET เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสท่ีแลว้

กำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองแม้จะมกีำรแพร่ระบำดของโควดิ-19
ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตข้ึน ถึงแมว้า่จะอยู่

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม นบัวา่เป็นอุตสาหกรรม
หลกัท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ ยงัมีการเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง สาเหตมุาจากการท าแคมเปญใหม่
ทางการตลาดและขยายฐานลูกคา้ของกลุ่มลูกคา้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนการขยาย
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองภายในปี 2564 ไม่วา่จะเป็นการขยายก าลงัการผลิตจากการใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ การ
เขา้ถึงกลุ่มลุกคา้ใหม่ เพื่อขยายฐานลูกคา้ของบริษทัฯ ทั้งกลุ่มลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง และการน าธุรกิจไปสู่ความย ัง่ยนื
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน Q1/2563 Q4/2563 Q1/2564 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 156.96 176.74 178.61 +13.8% +1.1%

รายไดจ้ากการขายอ่ืน 4.96 6.08 6.21 +25.2% +2.1%

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 161.92 182.82 184.82 +14.1% +1.1%

ต้นทุนขำย 117.68 125.00 128.96 +9.6% +3.2%

ก ำไรขั้นต้น 44.23 57.82 55.86 +26.3% -3.4%
รายไดอ่ื้น 3.18 0.39 4.53 +42.5% +1061.5%
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6.55 7.65 7.72 +17.9% +0.9%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15.74 14.28 15.83 +0.6% +10.9%
ตน้ทุนทางการเงิน 2.71 4.67 1.40 -48.3% -70.0%
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (กลบัรายการ) - 4.61 - - -100.0%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 22.40 27.00 35.44 +58.2% +31.3%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 4.76 5.42 7.02 +47.5% +29.5%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 17.64 21.58 28.42 +61.1% +31.7%

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

184.82
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 1 ปี 2564

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
คว ามช าน าญของผู ้บ ริห า รม า
มากกว่า 14 ปี   บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี

แม่พิมพ์ ฟิลม์ยดื

3
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ภำพรวมธุรกจิรำยประเภท
โครงสร้ำงรำยได้ Q1/2563 Q4/2563 Q1/2564 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์ 149.32 167.54 169.60 +13.6% +1.2%
รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล 7.64 9.20 9.01 +17.9% -2.1%
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ 156.96 176.74 178.61 +13.8% +1.1%
รายไดจ้ากการขายอ่ืน
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 4.87 5.23 5.30 +8.8% +1.3%
รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื 0.09 0.85 0.91 +911.1% +7.1%

รวมรำยได้จำกกำรขำยอ่ืน 4.96 6.08 6.21 +25.2% +2.1%
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 161.92 182.82 184.82 +14.1% +1.1%
รายไดอ่ื้น 3.18 0.39 4.53 +42.5% +1061.5%
รวมรำยได้ 165.10 183.21 189.35 +14.7% +3.4%

92% 92% 92%

5%
5% 5%3%

3% 3%161.92 182.82 184.82

Q1/63 Q4/63 Q1/64

รำยได้จำกระบบกำร
พมิพ์กรำเวยีร์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน

+14.1% YoY
+1.1% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท, %

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน01

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 184.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.90 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 14.1 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.6 เน่ืองจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่จากความ

เช่ือมัน่และไวว้างใจท่ีมีต่อคุณภาพการผลิตของบริษทัฯ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท่ีมีการ
ออกสินคา้และจดัแคมเปญทางการตลาดใหม่อยา่งต่อเน่ือง

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.9 เน่ืองจากมีการออกสินคา้ใหม่และกลุ่มลูกคา้ส่งออกท่ีกลบัมามียอดค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.2 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอด

ค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึนผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ และรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเติบโตข้ึนอยา่งกา้วกระโดดท่ีร้อย
ละ 911.1 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมท าการตลาดส าหรับจ าหน่ายฟิลม์ยดืในช่วงตน้ปี
2563 ซ่ึงยอดขายยงัไม่สูงมาก

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

4

รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์
ดจิิตอล
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หน่วย: ลา้นบาท

รำยได้อ่ืน02

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 4.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.35 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 42.5 เน่ืองจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
(Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนัผวน

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 4.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.14 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 1,061.5 เน่ืองจากการรับรู้ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ี
ผนัผวน รวมถึงการกลบัรายการผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) ของไตรมาสท่ีผา่นมาเป็นก าไรในไตรมาส 1 ปี 2564

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)

3.18

0.39

4.53

Q1/63 Q4/63 Q1/64

5

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน  184.82  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.00 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 1.1 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 เน่ืองจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของลูกคา้เดิมและมีกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑดู์แล
สุขภาพเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีการออกสินคา้ใหม่และแคมเปญใหม่อยา่งต่อเน่ือง

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัลงลดเล็กนอ้ยร้อยละ 2.1 มูลค่า 0.10 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีงานโปรเจคใหมแ่ละลูกคา้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แต่จ านวนช้ินงานต่อค าสัง่ซ้ือเฉล่ียลดลง ส่งผลให้มูลค่าลดลงเล็กนอ้ย เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายแม่พิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 ซ่ึงเป็นผลมาจากค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนผนั
แปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ และรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 จากการท่ีบริษทัฯ มีลูกคา้ใหม่
เพ่ิมข้ึน

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)

+42.5% YoY
+1,061.5% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนขำย03

117.68

125.00
128.96

Q1/63 Q4/63 Q1/64

+9.6% YoY
+3.2% QoQ
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ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 128.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.28 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 9.6 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ
ยงัมีตน้ทุนการขายท่ีสูงข้ึนจากการขายฟิลม์ยดื ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 128.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.96 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบ
เบิกใช้ และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)

อตัรำก ำไรขั้นต้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น04

27.3%
31.6% 30.2%

ก ำไรขั้นต้น

44.23

57.82 55.86

Q1/63 Q4/63 Q1/64

6

+26.3% YoY
-3.4% QoQ

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 55.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.63 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 26.3 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถบริหารจดัการตน้ทุน
อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดมี้การลงทุนติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ท าใหใ้นไตรมาสน้ี
บริษทัฯ ไดป้ระโยชน์จากการประหยดัในส่วนของค่าไฟฟ้าไดอี้กทางหน่ึง

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 30.2 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 27.3 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย การบริหาร
จดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้สดัส่วนตน้ทุนของบริษทัฯ ต ่ากวา่ร้อยละ 70

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)
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ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 55.86 ลา้นบาท ลดลง 1.96 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.4 ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการผลิต เพื่อให้
ไดคุ้ณภาพสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการโดยมีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 30.2 จากยอดขาย

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 30.2 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 31.6 ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีปัจจยัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)

13.5%
12.0% 12.4%

หน่วย: ลา้นบาท, %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้รวม

71% 65% 67%

29% 35%
33%

22.29 21.93 23.55

Q1/63 Q4/63 Q1/64

+5.7% YoY
+7.4% QoQ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 23.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.26 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 5.7 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยของค่าใชจ่้าย
ในการบริหารโดยเฉพาะผลตอบแทนของพนกังาน

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.4 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 13.5 ใน
ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 23.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.62 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 7.4 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้ ผลตอบแทนของพนกังาน การประมาณการจ่ายโบนสัประจ าปี ค่าท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย รวมถึงค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.4 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12.0 ในไตรมาส
4 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดูแลบริษทัฯ หลงัจากการเขา้จะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไดแ้ก่ คา่ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)
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หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน06

2.71

4.67

1.40

Q1/63 Q4/63 Q1/64

-48.3% YoY

-70.0% QoQ

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.40 ลา้นบาท ลดลง 3.27 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 70.0 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงิน

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.40 ลา้นบาท ลดลง 1.31 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 48.3 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงิน

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้07

4.76 5.42
7.02

Q1/63 Q4/63 Q1/64

+47.5% YoY
+29.5% QoQ

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47.5 เน่ืองจากก าไรจากการประกอบกิจการท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.5 เน่ืองจากก าไรจากการประกอบกิจการท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)
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หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ08

ก ำไรสุทธิ

อตัรำก ำไรสุทธิ
10.7% 11.8%

15.0%

17.64

21.58

28.42

Q1/63 Q4/63 Q1/64

+61.1% YoY
+31.7% QoQ

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 28.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.78 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 61.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 15.0 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 10.7 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการ
บริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ

Q1/2564 vs Q1/2563 (YoY)

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 28.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.84 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 31.7 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง อีกทั้งมีการกลบัรายการผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) ของ
ไตรมาสท่ีผา่นมา

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 15.0 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.8 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และตน้ทุน
ทางการเงินท่ีลดลง

Q1/2564 vs Q4/2563 (QoQ)
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223.43 221.11

150.00 150.00

149.48 181.70

115.78
144.22

110.74 83.15
72.77 72.5720.68 21.74842.88

874.49

1-Jan-20 1-Jan-21

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 874.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.8 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• สินค้ำคงเหลือ: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบฟิลม์ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้และรองรับเคร่ืองพิมพเ์คร่ืองท่ี 5
• ลูกหนีแ้ละลูกหนีก้ำรค้ำอ่ืน: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัรใหม่
• เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด: ลดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายช าระค่าวตัถุดิบ
• ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์: ลดลง เน่ืองจากค่าเส่ือมราคา

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 188.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.72 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการผลิตมากข้ึนส่งผลให้ความตอ้งการในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบสูงข้ึน
• หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการเช่าโกดงัสินคา้เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขยายสายการผลิตใหม่ ของบริษทัฯ
• อ่ืนๆ: เพ่ิมข้ึน สาเหตุมาจากค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผนัแปรตามผลประกอบการของบริษทัฯ รวมถึงผลประโยชน์พนกังานท่ีสูงข้ึน

ตามการประเมิน
• เงนิกู้ยืมระยะยำวสุทธิและเงนิกู้ ยืมระยะส้ัน: ลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูล่้วงหนา้ให้กบัสถาบนัการเงิน

หนีสิ้น

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 686.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.42 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.32 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

657.75 686.17

82.91 88.98
57.29

58.4520.00
20.0021.78
20.893.15

842.88 874.49

1-Jan-19 1-Jan-20

25%

17%

3%

21%

16%

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 27%

สินคา้คงเหลือ 14%

18%ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

2%อ่ืนๆ

สินทรัพยห์มุนเวียน
ทางการเงินอ่ืน

18%

31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64

+3.7%

31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64

ส่วนของผูถื้อหุ้น79%

เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิ2%

หน้ีสินตามสญัญาเช่า7%

อ่ืนๆ2%

เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน10%

0% เงินกูย้ืมระยะสั้น

78%

10%

3%

7%
2%

0.4%

8%สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า

13%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8%

10%

10

+3.7%
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25.99 25.64
21.33

Q1/63 Q4/63 Q1/64

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคญั

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
หน่วย: เท่า

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว
หน่วย: เท่า

อตัรำหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ
หน่วย: เท่า

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
หน่วย: %

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
หน่วย: %

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
หน่วย: เท่า
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1.69

4.60 4.53

Q1/63 Q4/63 Q1/64

0.79

2.15 2.09

Q1/63 Q4/63 Q1/64

15.22
12.33 13.00

Q1/63 Q4/63 Q1/64

29.81
17.65 16.57

Q1/63 Q4/63 Q1/64

1.05

0.28 0.27

Q1/63 Q4/63 Q1/64
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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)


