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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 2 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ในไตรมำส 2 ปี 2564 บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SFT) (‘บริษทัฯ’) มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 219.74 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
53.71 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 32.3 และมีก ำไรสุทธิ 37.18 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 19.86 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 114.7 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มียอดขำยที่
เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกยอดค ำส่ังซ้ือที่เพิม่ขึน้จำกลูกค้ำเก่ำ กำรขยำยฐำนลูกค้ำของกลุ่มลูกค้ำใหม่ อกีทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษทัฯ มีกำรเดนิหน้ำติดตั้งเคร่ืองจักรส ำหรับ Production Line ใหม่ ซ่ึงได้เร่ิมผลติในเดือนมิถุนำยน 2564 เพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และไม่นิ่งนอนใจแม้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริจำคเพ่ือช่วยเหลือสังคม หรือแม้แต่มำตรกำรใน
กำรรับมือเพ่ือควำมปลอดภยัของพนักงำน บริษทัฯ ยงัได้คว้ำรำงวลัใหญ่ในระดบัภูมิภำคเอเชียและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนของ GHP และ HACCP

สรุปสำระส ำคญั

• ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 219.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 53.71 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 32.3 จากไตรมาส 2 ปี 2563 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมีการ
เติบโตในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือน และกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รายไดจ้ากการขายอ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั
โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหมเ่ป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30.7 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 28.6 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เน่ืองจากการบริหารจดัการตน้ทุน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 37.18 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 19.86 ลา้นบาทหรือร้อยละ 114.7 จากไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

• ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ทั้งส้ิน 219.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 34.92 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18.9 จากไตรมาส 1 ปี
2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งแขง็แกร่งของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing)
จากการเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือน และกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30.7 ในไตรมาส 2 ปี 2564 ปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 30.2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากการบริหารจดัการ
ตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก าไรสุทธิ มีมลูค่า 37.18 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 8.76 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 30.8 จากไตรมาส 1 ปี 2564โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

1

สรุปผลกำรด ำเนินงำน Q2/2563 Q1/2564 Q2/2564 เปลีย่นแปลง 1H/2563 1H/2564 เปลีย่นแปลง
(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 166.03 184.82 219.74 +32.3% +18.9% 327.94 404.56 +23.4%
ก ำไรขั้นต้น 47.52 55.86 67.40 +41.8% +20.7% 91.76 123.26 +34.3%
EBITDA 33.39 45.48 56.91 +70.4% +25.1% 67.13 102.38 +52.5%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 17.32 28.42 37.18 +114.7% +30.8% 34.97 65.60 +87.6%
อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 28.6% 30.2% 30.7% +2.1% +0.5% 28.0% 30.5% +2.5%
อตัรำ EBITDA (%) 20.1% 24.0% 25.4% +5.3% +1.4% 20.3% 24.8% +4.5%
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 10.4% 15.0% 16.6% +6.2% +1.6% 10.6% 15.9% +5.3%

• งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 404.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 76.62 ลา้นบาทหรือร้อยละ 23.4 จากงวด 6 เดือนแรก ปี
2563โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing)
ซ่ึงมีการเติบโตในทกุกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือนและ
อ่ืนๆ เป็นหลกั นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขายอ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30.5 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 28.0 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากการบริหาร
จดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 65.60 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 30.63 ลา้นบาทหรือร้อยละ 87.6 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2563โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และ
ความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)
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เหตุกำรณ์ส ำคญั

มำตรกำรในกำรรับมือและป้องกนัโควดิ-19 เพ่ือควำมปลอดภัย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเก่ียวกบั

ความปลอดภยัของพนกังาน ซ่ึงในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ทางบริษทัฯ ไดมี้การประกาศให้พนกังานทุกคน
ตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 รอบท่ี 2 ในรูปแบบ Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ซ่ึงเป็นการเก็บตวัอยา่ง
ดา้นหลงัโพรงจมูก โดยผลการตรวจของพนกังานในบริษทัฯ มีผลเป็นลบทั้งหมด ซ่ึงมาตรการน้ี นบัวา่เป็น
ประโยชน์กบัพนกังานทุกคน เพื่อเป็นการดูแลเฝ้าระมดัระวงัสุขภาพของตนเอง และป้องกนัการแพร่กระจาย
ไวรัสไปสู่ผูใ้กลชิ้ด

บริษทัฯ ไดส้ร้างผลงานดา้นอุตสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรัดรูปท่ีมีความโดดเด่น สะทอ้นถึงศกัยภาพการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัฯ เป็นบรัษทัเดียวในประเทศไทยท่ีสามารถควา้รางวลั “Winner” โดยบริษทัฯ
ไดค้วา้มาถึง 2 รางวลั จาก HP Inkspiration Awards 2021 (HP Indigo Digital Print) ในประเทศสิงคโปร์ สาขา
ฉลากฟิลม์หดรัดรุป (Shrink Sleeves) ซ่ึงการประกวดคร้ังน้ีนบัวา่อยูใ่นระดบัภูมิภาคเอเชียท่ีมีทั้งประเทศใน
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกและญ่ีปุ่ นมากกวา่ 20 ประเทศ รางวลัน้ีนบัวา่เป็นการยนืยนัการเป็นผูน้ าตลาดของฉลากฟิลม์
หดรัดรูป

คว้ำรำงวลัใหญ่ในระดับภูมภิำคเอเชีย

2

ร่วมให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ ไดมี้การท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน

การช่วยเหลือดา้นการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนายซุง ชง ทอย ผูก่้อตั้งและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และนายสมิทธ์ิ ทอย กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายขาย ไดบ้ริจาคอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นและมี
ความตอ้งการสูง ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองพ่นยาฆ่าเช้ือโรค น ้ายาฆ่าเช้ือโรค แอลกอฮอล์ 75% และหนา้กากอนามยั
ให้แก่เรือนจ ากลางชนบุรี เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เรือนจ าเหล่าน้ี นบัวา่เป็น
เรือนจ าท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีสีแดงและมีผูต้อ้งขงัจ  านวนมาก ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อยา่งเคร่งครัด

เพิม่ก ำลงักำรผลติจำกกำรติดตั้งเคร่ืองจักรใหม่ได้เร็วกว่ำแผน
ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ไดท้  าการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ส าหรับสายการผลิตท่ี 5 ดว้ยระบบการ

พิมพก์ราเวียร์ ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดก่้อนแผนท่ีวางไว้ ซ่ึง
สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดม้ากถึง 20 ลา้นเมตร เพ่ือเป็นการรองรับค าสัง่ซ้ือตามความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดมี้การใชก้  าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรใหม่ไปแลว้ถึงร้อยละ 50
ซ่ึงบริษทัฯ จะปรับก าลงัการผลิตเพ่ิมตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัฯ มีการวางแผนวา่จะเพ่ิม
ก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GHP (Good Hygiene
Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเร็ว
กวา่แผนท่ีคาดการณ์ไว้ ซ่ึงตั้งใจไวว้า่จะไดรั้บภายในไตรมาส 3 ปี 2564 มาตรฐานเหล่าน้ีนบัวา่มี
ความส าคญัส าหรับบริษทัเป็นอยา่งมากในส่วนของการสนบัสนุนการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนและจบักลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ต่างชาติ

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GHP และ HACCP
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

219.74
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 2 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
ความช านาญของผู ้บ ริห า รม า
มากกว่า 14 ปี   บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี

แม่พิมพ์ ฟิลม์ยดื

3

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน Q2/2563 Q1/2564 Q2/2564 เปลีย่นแปลง 1H/2563 1H/2564 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 160.85 178.61 213.93 +33.0% +19.8% 317.80 392.54 +23.5%

รายไดจ้ากการขายอ่ืน 5.18 6.21 5.81 +12.2% -6.4% 10.14 12.02 +18.5%

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 166.03 184.82 219.74 +32.3% +18.9% 327.94 404.56 +23.4%

ต้นทุนขำย 118.51 128.96 152.34 +28.5% +18.1% 236.18 281.30 +19.1%

ก ำไรขั้นต้น 47.52 55.86 67.40 +41.8% +20.7% 91.76 123.26 +34.3%

รายไดอ่ื้น 0.14 4.53 4.40 +3042.9% -2.9% 2.53 8.92 +252.6%

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6.41 7.72 8.24 +28.5% +6.7% 12.96 15.96 +23.1%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16.73 15.83 15.86 -5.2% +0.2% 31.68 31.69 +0.0%

ตน้ทุนทางการเงิน 2.39 1.40 1.43 -40.2% +2.1% 5.10 2.82 -44.7%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 22.13 35.44 46.27 +109.1% +30.6% 44.55 81.71 +83.4%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 4.81 7.02 9.09 +89.0% +29.5% 9.58 16.11 +68.2%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 17.32 28.42 37.18 +114.7% +30.8% 34.97 65.60 +87.6%
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ภำพรวมธุรกจิรำยประเภท

รำยได้จำกระบบกำร
พมิพ์กรำเวยีร์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน
+32.3% YoY

+18.9% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท, %

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน01

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 219.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 53.71 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 32.3 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.5 เน่ืองจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่จากความ

เช่ือมัน่และไวว้างใจท่ีมีต่อคุณภาพการผลิตของบริษทัฯ และความสามารถในการรองรับก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ของ
บริษทัฯ ซ่ึงการเติบโตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากเป็นช่วง High Season และอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท่ีมีการ
ออกสินคา้ใหมแ่ละจดัแคมเปญทางการตลาดใหม่อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มลูกคา้ส่งออกท่ีกลบัมามียอดค าสัง่ซ้ือ และผลิตภณัฑใ์น
ครัวเรือนท่ีมีค  าสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ลดลงร้อยละ 24.2 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีการยา้ยไปใชง้านในระบบการพิมพก์ราเวียร์
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.2 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอด

ค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึนผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ และรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเติบโตข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมท าการตลาดส าหรับจ าหน่ายฟิลม์ยดืในช่วงตน้ปี 2563 ซ่ึงยอดขายยงัไม่สูง
มาก

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)
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รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์
ดจิิตอล

โครงสร้ำงรำยได้ Q2/2563 Q1/2564 Q2/2564 เปลีย่นแปลง 1H/2563 1H/2564 เปลีย่นแปลง
(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์ 149.15 169.60 205.06 +37.5% +20.9% 298.46 374.66 +25.5%
รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล 11.70 9.01 8.87 -24.2% -1.6% 19.34 17.88 -7.5%
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ 160.85 178.61 213.93 +33.0% +19.8% 317.80 392.54 +23.5%
รายไดจ้ากการขายอ่ืน
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 5.17 5.30 5.22 +1.0% -1.5% 10.04 10.52 +4.8%
รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื 0.01 0.91 0.59 +5800.0% -35.2% 0.10 1.50 +1400.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยอ่ืน 5.18 6.21 5.81 +12.2% -6.4% 10.14 12.02 +18.5%
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 166.03 184.82 219.74 +32.3% +18.9% 327.94 404.56 +23.4%
รายไดอ่ื้น 0.14 4.53 4.40 +3042.9% -2.9% 2.53 8.92 +252.6%
รวมรำยได้ 166.17 189.35 224.14 +34.9% +18.4% 330.47 413.48 +25.1%

+23.4% YoY
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หน่วย: ลา้นบาท

รำยได้อ่ืน02

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 4.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.26 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3042.9 เน่ืองจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
(Mark to Market) จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนั
ความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนัผวน

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 4.40 ลา้นบาท ลดลง 0.13 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 2.9 เน่ืองจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
(Mark to Market) ท่ีมีมูลค่าคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) นอ้ยกวา่ไตรมาสผา่นมา

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)
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ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 219.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 34.92 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18.9 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.9 โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน และอ่ืนๆ เป็นหลกั นบัวา่เป็นการเติบโตจากยอดขายของสินคา้กลุ่มเดิม การออกสินคา้
ใหม่ และการออกแคมเปญทางการตลาดใหม่ ๆ ของกลุ่มลูกคา้เก่า นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีกลุ่มลูกคา้ใหมเ่พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัลงลดเล็กนอ้ยร้อยละ 1.6 มูลค่า 0.14 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีการยา้ยไปใชง้านในระบบการ
พิมพก์ราเวียร์

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัลดลงร้อยละ 6.4 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายแม่พิมพท่ี์ลดลงร้อยละ 1.5 จากการท่ีบริษทัฯ ไดมี้การมอบแม่พิมพ์
ให้กบัลูกคา้ท่ีมีค  าสัง่ซ้ือจ านวนมากในระบบการพิมพก์ราเวียร์ เพื่อเป็นการสนบัสนุนความเป็นพนัธมิตร และเพ่ิมยอดของลูกคา้ นอกจากน้ี รายได้
จากการขายฟิลม์ยดืท่ีลดลงร้อยละ 35.2 จากการท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคาตามแนวโนม้ราคาของวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

0.14
4.53 4.40 2.53

8.92

Q2/63 Q1/64 Q2/64 1H/63 1H/64

+252.6% YoY

งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 404.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 76.62 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.4 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.5 โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพเป็นหลกั นบัวา่เป็นการเติบโตจากยอดขายของสินคา้กลุ่มเดิม
การออกสินคา้ใหม่ และการออกแคมเปญทางการตลาดใหม่ ๆ ของกลุ่มลูกคา้เก่า นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ลดลงร้อยละ 7.5 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีการยา้ยไปใชง้านในระบบการพิมพก์ราเวียร์
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.5 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอด

ค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึนผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ และรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเติบโตข้ึนอยา่งกา้วกระโดดท่ีร้อย
ละ 1400.0 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมท าการตลาดส าหรับจ าหน่ายฟิลม์ยดืในช่วงตน้ปี
2563 ซ่ึงยอดขายยงัไม่สูงมาก

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)

งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีรายได้อ่ืนจ านวน 8.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.39 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 252.6 เน่ืองจากการรับรู้ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ี
ผนัผวน

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)

+3042.9% YoY
-2.9% QoQ
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ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 152.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 33.83 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 28.5 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน และเคร่ืองจกัรส าหรับ
สายการผลิตท่ี 5 ท่ีเร่ิมติดตั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2564

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 152.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23.38 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18.1 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน และเคร่ืองจกัรส าหรับ
สายการผลิตท่ี 5 ท่ีเร่ิมติดตั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2564

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น04
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อตัรำก ำไรขั้นต้น
28.6%

30.2% 30.7%
28.0%

30.5%

ก ำไรขั้นต้น

+41.8% YoY
+20.7% QoQ

+34.3% YoY

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนขำย03

118.51 128.96 152.34
236.18 281.30

Q2/63 Q1/64 Q2/64 1H/63 1H/64

+28.5% YoY
+18.1% QoQ

+19.1% YoY

งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 281.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.12 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 19.1โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน และเคร่ืองจกัรส าหรับ
สายการผลิตท่ี 5 ท่ีเร่ิมติดตั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2564

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 2 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

13.9% 12.4% 10.8% 13.5% 11.5%

7

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 67.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.88 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 41.8 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 30.7 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 28.6 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เน่ืองจากการบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 67.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.54 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 20.7 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 30.7 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 30.2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากการบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

ก ำไรขั้นต้น: งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 123.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.50 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 34.3 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
สามารถบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 30.5 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 28.0 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากการบริหารจดัการตน้ทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท, %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้รวม

72% 67% 66%

71% 67%
28% 33% 34%

29% 33%

23.14 23.55 24.10

44.64
47.65

Q2/63 Q1/64 Q2/64 1H/63 1H/64

+4.1% YoY
+2.3% QoQ

+6.7% YoY
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 24.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.96 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 4.1 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง ค่าใชจ่้ายจากการเพ่ิม
พนกังานขาย เพื่อรองรับการขยายฐานลูกคา้

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 10.8 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 13.9 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 24.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.55 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 2.3 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง ค่าใชจ่้ายจากการเพ่ิม
พนกังานขาย เพื่อรองรับการขยายฐานลูกคา้ การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายส าหรับท่ีปรึกษา
และดูแลบริษทัฯ หลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 10.8 ปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 12.4 ใน
ไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 47.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.01 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 6.7 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง ค่าใชจ่้ายจากการเพ่ิม
พนกังานขาย เพื่อรองรับการขยายฐานลูกคา้ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายส าหรับท่ี
ปรึกษาและดูแลบริษทัฯ หลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 11.5 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 13.5 ใน
งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึน

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน06

2.39
1.40 1.43

5.10

2.82

Q2/63 Q1/64 Q2/64 1H/63 1H/64

-40.2% YoY
+2.1% QoQ

-44.7% YoY
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ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.03 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 2.1 เน่ืองจากดอกเบ้ียของสญัญาเช่าท่ีบริษทัฯ ได้
เช่าพ้ืนท่ี เพื่อรองรับการขยายการสายการผลิตท่ี 5

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.43 ลา้นบาท ลดลง 0.96 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 40.2 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงินเม่ือไตรมาส 4 ปี 2563

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้07

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 89.0 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.07 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.5 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
จ านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

4.81 7.02
9.09 9.58

16.11

Q2/63 Q1/64 Q2/64 1H/63 1H/64

+89.0% YoY
+29.5% QoQ

+68.2% YoY

งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน 2.82 ลา้นบาท ลดลง 2.28 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 44.7 เน่ืองจากบริษทัฯไดมี้การคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงินเม่ือไตรมาส 4 ปี 2563

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)

งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.53 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68.2 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)
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หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ08

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 37.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.86 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 114.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และความสามารถในการ
บริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงตน้ทุนทางการเงินท่ีปรับตวัลดลงจากการคืนเงินกูใ้ห้กบัสถาบนัการเงินในไตรมาส 4 ปี 2563

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 16.6 ปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 10.4 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ
การบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

Q2/2564 vs Q2/2563 (YoY)

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 37.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.76 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 30.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และความสามารถในการ
บริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 16.6 ปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 15.0 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ
การบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

Q2/2564 vs Q1/2564 (QoQ)

อตัรำก ำไรสุทธิ
10.4%

15.0% 16.6%
10.6%

15.9%

ก ำไรสุทธิ

17.32

28.42

37.18 34.97

65.60

Q2/63 Q1/64 Q2/64 1H/63 1H/64

+114.7% YoY
+30.8% QoQ

+87.6% YoY

ก ำไรสุทธิ: งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 65.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30.63 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 87.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และความสามารถในการ
บริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงตน้ทุนทางการเงินท่ีปรับตวัลดลงจากการคืนเงินกูใ้ห้กบัสถาบนัการเงินในไตรมาส 4 ปี 2563

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 15.9 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 10.6 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน
และการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

1H/2564 vs 1H/2563 (YoY)
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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 893.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 50.22 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.0 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์: เพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนเคร่ืองจกัร Line ท่ี 5
• สินค้ำคงเหลือ: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค าสัง่ซ้ือของสินคา้ส าเร็จรูปท่ีเพ่ิมข้ึน และการซ้ือวตัถุดิบฟิลม์ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้
• ลูกหนีแ้ละลูกหนีก้ำรค้ำอ่ืน: เพ่ิมข้ึน ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
• สินทรัพย์หมุนเวยีนทำงกำรเงนิอ่ืน: ลดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินฝากประจ าท่ีครบก าหนด

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 200.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.4 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือลูกคา้
• หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ เงนิกู้ยืมระยะยำวสุทธิและเงนิกู้ ยืมระยะส้ัน: ลดลง เน่ืองจากมีการช าระคืนหน้ีสิน
• อ่ืนๆ: ลดลง สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์

หนีสิ้น

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 692.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 34.67 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.3 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากผลประกอบการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

657.75 692.42

82.91
104.7657.29
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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

26.71
21.33 23.38

Q2/63 Q1/64 Q2/64

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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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)


