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ในไตรมำส 3 ปี 2564บริษทั ชริ้งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SFT) (‘บริษทัฯ’) มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 204.67 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 38.18 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 22.9 และมีก ำไรสุทธิ 32.99 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 11.36 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 52.5 จำกไตรมำส 3 ปี 2563 บริษทัฯ มียอดขำยที่เตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองจำก
ยอดค ำส่ังซ้ือที่เพิ่มขึ้นและก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่ำ อีกทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถึงแม้ว่ำต้นทุนวัตถุดิบจะมีกำรปรับตัว
เพิม่ขึน้ตำมตลำด  ในไตรมำสนี ้เพ่ือเป็นกำรตอกย ำ้ควำมเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมฉลำกฟิล์มหดรัดรูป บริษัทฯ ได้มีกำรจัดสัมมนำออนไลน์ เพ่ือแบ่งปันควำมรู้
ให้กบัคู่ค้ำภำยใต้หัวข้อ “The Road to Sustainability with Shrinkflex” และได้เข้ำร่วมกำรอบรมกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้ำนของ ESG อกีทั้งยัง
มีมำตรกำรเพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ได้ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนแล้วกว่ำร้อยละ 98

สรุปสำระส ำคญั

• ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ทั้งส้ิน 204.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.18 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 22.9 จากไตรมาส 3 ปี 2563 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมีการเติบโตใน
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และเคร่ืองส าอาง นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขายอ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดค าส่ังซ้ือท่ีสูงข้ึนซ่ึงผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 28.5 ในไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลงจากร้อยละ 29.0 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน
ตามราคาตลาด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการปรับราคาขายใหส้อดคลอ้งในช่วงปลายไตรมาส

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 32.99 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 11.36 ลา้นบาทหรือร้อยละ 52.5 จากไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินบาทท่ีอ่อนค่า

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

• ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ทั้งส้ิน 204.67 ลา้นบาท ลดลง 15.07 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 6.9 จากไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการปรับตวัลดลงของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) จากกกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมและอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ซ่ึงเป็นผลมาจากการบงัคบัใชม้าตรการลอ็คดาวน์ (Lockdown) เพ่ือตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 28.5 ในไตรมาส 3 ปี 2564 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 30.7 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวั
สูงข้ึนตามราคาตลาด ซ่ึงทางบริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมด าเนินการปรับราคาขายใหส้อดคลอ้งในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2564 เน่ืองจาก บริษทัฯ มุ่งเนน้การรักษา
ความสัมพนัธก์บัลูกคา้ตามนโยบายเชิงพนัธมิตร (Strategic Partner) โดยบริษทัฯ จะท าการแจง้ลูกคา้ล่วงหนา้เก่ียวกบัการปรับราคาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 32.99 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลง 4.19 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 11.3 จากไตรมาส 2 ปี 2564โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตท่ีลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามราคาตลาด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิม
ด าเนินการปรับราคาขายใหส้อดคลอ้งในช่วงปลายไตรมาส

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

1

สรุปผลกำรด ำเนินงำน Q3/2563 Q2/2564 Q3/2564 เปลีย่นแปลง 9M/2563 9M/2564 เปลีย่นแปลง
(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 166.49 219.74 204.67 +22.9% -6.9% 494.43 609.23 +23.2%
ก ำไรขั้นต้น 48.29 67.40 58.24 +20.6% -13.6% 140.04 181.50 +29.6%
EBITDA 37.95 56.91 53.36 +40.6% -6.2% 105.09 155.74 +48.2%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 21.63 37.18 32.99 +52.5% -11.3% 56.60 98.60 +74.2%
อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 29.0% 30.7% 28.5% -0.5% -2.2% 28.3% 29.8% +1.5%
อตัรำ EBITDA (%) 22.6% 25.4% 24.9% +2.3% -0.5% 21.1% 24.8% +3.7%
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 12.9% 16.6% 15.4% +2.5% -1.2% 11.4% 15.7% +4.3%

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 609.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 114.80 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.2 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2563
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมีการ
เติบโตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือนและอ่ืนๆ เป็นหลกั
นอกจากน้ี มีการเติบโตของรายไดจ้ากการขายอ่ืน โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้
ใหม่เป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 29.8 ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 28.3 ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากการบริหารจดัการ
ตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้า่ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน
ตามราคาตลาด

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 98.60 ลา้นบาท ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 42.00 ลา้นบาทหรือร้อยละ 74.2 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2563โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชนจ์ากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถบริหาร
จดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัก าไรท่ีไดรั้บจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนจากเงินบาทท่ีออ่นค่า

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)
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เดินหน้ำสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่เพ่ือก้ำวเป็นผู้น ำอย่ำงครบวงจรใน SEA
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีท่ีล  ้าหน้า มีนวตักรรมการบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูงและ

เป็นแนวทางด้านการบริการติดฉลาก (labeling solution) ท่ีครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
(SEA) ภายในปี 2568 บริษทัฯ จึงมีการวางแผนท่ีจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซ่ึงอยูห่่างจากโรงงานเดิมอยู ่11.5
กม . ภายในปี 2565 ซ่ึงว ัตถุประสงค์ของการสร้างโรงงานแห่งใหม่จะมุ่งเน้นไปในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูป ตลอดจนการขยายไปสู่บรรจุภณัฑอ่์อนตวั (Flexible 
Packaging) เพ่ือท่ีจะให้บริการท่ีสมบูรณ์แก่ทั้งกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 
บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงยงัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการและคาดวา่จะเร่ิม
การผลิตไดภ้ายในไตรมาส 3 ปี 2565

2

ด ำเนินกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ให้แก่พนักงำนแล้วกว่ำร้อยละ 98
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ ให้ความส าคญัและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด

เก่ียวกบัความปลอดภยัของพนกังาน โดยในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19
ให้แก่พนกังานของบริษทัฯ กวา่ร้อยละ 98.3 จากพนกังานทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ตนเอง
พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ของบริษทัฯอีกดว้ย

เดินหน้ำให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยกำรจัดสัมมนำ
ออนไลน์ ภำยใต้หัวข้อ “The Road to Sustainability with Shrinkflex”

เพ่ือเป็นการตอกย  ้าความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรัดรูปและการให้ความส าคญักบัการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดมี้การจดังานสมัมนาออนไลน์ในหวัขอ้ ‘The Road to
Sustainability with Shrinkflex’ ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการท่ีจดัข้ึนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยมีการให้ความรู้เร่ือง
Circular Economy พร้อมน าเสนอตวัเลือกนวตักรรมใหม่ๆ ของฉลากฟิลม์หดรัดรูปท่ีตอบโจทยแ์ละเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม งานสมัมนาน้ีจดัข้ึนเพ่ือร่วมรณรงคแ์ละสร้างความเขา้ใจให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ และ
ผูป้ระกอบการในกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง สินคา้อุปโภคบริโภค นอกจากน้ี ยงัตระหนกัถึง
ความส าคญัของการใชฉ้ลากฟิลม์ประเภท r-PET เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขนัและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑท่ี์ส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศไดม้ากข้ึน

ให้ควำมส ำคญักบั ESG เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน
ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืตามหลกั ESG ซ่ึงค  านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social, and Governance) ในไตรมาสน้ี พนกังาน
บริษทัฯ ไดมี้การเขา้ร่วมการ WORKSHOP ชุดหลกัสูตรกลยทุธด์า้นความย ัง่ยนืของธุรกิจ (Corporate
Sustainability Strategy) รุ่น 4 ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการอบรมในระยะเวลา
ทั้งหมด 9 วนั ท่ีเนน้ไปในดา้นบรรษทัภิบาล ซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนัคอรัปชัน่ภายในบริษทั นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัไดมี้การน า ESG ไปใชใ้นการด าเนินงาน ตวัอยา่งเช่น ใชฉ้ลากฟิลม์ประเภท r-PET เพ่ือเพ่ิม
ความย ัง่ยนืของการใชพ้ลาสติก รวมถึงยงัมีการรายงานเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัและผลการด าเนินงานในแต่
ละดา้นในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 3 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

204.67
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 3 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 Q3/2563 Q2/2564 Q3/2564 เปลีย่นแปลง 9M/2563 9M/2564 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 161.61 213.93 198.92 +23.1% -7.0% 479.40 591.46 +23.4%

รายไดจ้ากการขายอ่ืน 4.88 5.81 5.75 +17.8% -1.0% 15.03 17.77 +18.2%

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 166.49 219.74 204.67 +22.9% -6.9% 494.43 609.23 +23.2%

ต้นทุนขำย 118.20 152.34 146.43 +23.9% -3.9% 354.39 427.73 +20.7%

ก ำไรขั้นต้น 48.29 67.40 58.24 +20.6% -13.6% 140.04 181.50 +29.6%

รายไดอ่ื้น 1.48 4.40 9.64 +551.4% +119.1% 4.01 18.57 +363.1%

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6.92 8.24 8.15 +17.8% -1.1% 19.88 24.11 +21.3%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13.88 15.86 16.92 +21.9% +6.7% 45.56 48.61 +6.7%

ตน้ทุนทางการเงิน 2.78 1.43 1.60 -42.4% +11.9% 7.88 4.42 -43.9%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 26.19 46.27 41.21 +57.4% -10.9% 70.73 122.93 +73.8%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 4.56 9.09 8.22 +80.3% -9.6% 14.13 24.33 +72.2%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 21.63 37.18 32.99 +52.5% -11.3% 56.60 98.60 +74.2%



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 3 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน
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3%
3% 3%

3%

3%

166.49
219.74 204.67

494.43
609.23

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64

ภำพรวมธุรกจิรำยประเภท

รำยได้จำกระบบกำร
พมิพ์กรำเวยีร์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน
+22.9% YoY

-6.9% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท, %

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน01

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 204.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.18 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 22.9 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.1 เน่ืองจากมีการเติบโตของกลุ่มลูกคา้จากอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และ

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท่ีมีการออกสินคา้ใหม่และจดัแคมเปญทางการตลาดใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ลดลงร้อยละ 9.3 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เคร่ืองส าอางมีการยา้ยไปใชง้านในระบบการพิมพก์ราเวียร์บางส่วน

ประกอบกบัค าสัง่ซ้ือของกลุ่มลูกคา้ส่งออกปรับตวัลดลง
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.8 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 22.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอด

ค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึนซ่ึงผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืลดลงร้อยละ 22.2 ซ่ึง
เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคาตามแนวโนม้ราคาของวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ลูกคา้บางส่วนมีการชะลอการสัง่ซ้ือ

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

4

รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์
ดจิิตอล

โครงสร้ำงรำยได้ Q3/2563 Q2/2564 Q3/2564 เปลีย่นแปลง 9M/2563 9M/2564 เปลีย่นแปลง
(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์ 152.13 205.06 190.32 +25.1% -7.2% 450.53 564.87 +25.4%
รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล 9.48 8.87 8.60 -9.3% -3.0% 28.87 26.59 -7.9%
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ 161.61 213.93 198.92 +23.1% -7.0% 479.40 591.46 +23.4%
รายไดจ้ากการขายอ่ืน
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 4.34 5.22 5.33 +22.8% +2.1% 14.39 15.85 +10.1%
รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื 0.54 0.59 0.42 -22.2% -28.8% 0.64 1.92 +200.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยอ่ืน 4.88 5.81 5.75 +17.8% -1.0% 15.03 17.77 +18.2%
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 166.49 219.74 204.67 +22.9% -6.9% 494.43 609.23 +23.2%
รายไดอ่ื้น 1.48 4.40 9.64 +551.4% +119.1% 4.01 18.57 +363.1%
รวมรำยได้ 167.97 224.14 214.31 +27.6% -4.4% 498.44 627.80 +26.0%

+23.2% YoY
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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน
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หน่วย: ลา้นบาท

รำยได้อ่ืน02

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน  9.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  8.16 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 551.4 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 7.24 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 579.2 โดยรายการหลกัมาจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน

แลว้ และรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในสกุลดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนัผวน และประกอบกบัค่าเงินบาทอ่อนค่า

• รำยได้อ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 0.92 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 400.0 จากดอกเบ้ียเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน จากการขายเศษซากจากการผลิต และ ขาย
ทรัพยสิ์นตามสภาพการใชง้าน

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)
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ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 204.67 ล้านบาท ลดลง 15.07 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.9 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพิมพ์กรำเวียร์ : ปรับตวัลดลงร้อยละ 7.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ท่ีลดลงของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและ

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ซ่ึงเป็นผลมาจากการบงัคบัใชม้าตรการล็อคดาวน์ (Lockdown) เพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ท่ีผา่นมา

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัลงลดเล็กน้อยร้อยละ 3.0 มูลค่า 0.27 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลงจากกลุ่มอุตสาหกรรมของใช้ใน
ครัวเรือนเป็นหลกั ซ่ึงเป็นผลมาจากการบงัคบัใชม้าตรการล็อคดาวน์ (Lockdown) เพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยร้อยละ 1.0 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายฟิล์มยืดท่ีลดลงร้อยละ 28.8 จากการท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคา
ตามแนวโนม้ราคาของวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ลูกคา้ชะลอการสัง่ซ้ือ อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากมีการปรับแกแ้บบฉลากของลูกคา้ ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งมีการท าแม่พิมพใ์หม่ ดงันั้น ถึงแมย้อดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์จะปรับตวัลดลง 
ยอดขายของแม่พิมพย์งัคงปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย ซ่ึงการขายแม่พิมพน์บัวา่เป็นรายไดท่ี้สนบัสนุนการผลิตงานฉลากของระบบการพิมพก์ราเวียร์

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

+363.1% YoY

งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 609.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 114.80 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.2 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.4 โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ของใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพเป็นหลกั นบัวา่เป็นการเติบโตจากยอดขายของสินคา้กลุ่มเดิม
การออกสินคา้ใหม่ และการออกแคมเปญทางการตลาดใหม่ ๆ

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ลดลงร้อยละ 7.9 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีการยา้ยไปใชง้านในระบบการพิมพก์ราเวียร์บางส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม
เคร่ืองส าอาง ประกอบกบัค าสัง่ซ้ือของกลุ่มลูกคา้ส่งออกปรับตวัลดลง

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.2 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอด
ค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึนผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ และรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเติบโตข้ึนอยา่งกา้วกระโดดท่ีร้อย
ละ 200.0 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ อยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ท าการตลาดส าหรับจ าหน่ายฟิลม์ยดื
ในช่วงตน้ปี 2563 ซ่ึงยอดขายยงัไม่สูงมาก

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)

+551.4% YoY
+119.1% QoQ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น

รำยได้อ่ืน



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 3 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 9.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.24 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 119.1 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 4.73 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 125.8 โดยรายการหลกัมาจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน

แลว้ และการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในสกุลดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนัผวน และประกอบกบัค่าเงินบาทอ่อนค่า

• รำยได้อ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 0.51 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 79.7 จากการขายเศษซากจากการผลิตและการขายทรัพยสิ์นตามสภาพการใชง้าน

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

6

งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 18.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.56 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 363.1 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 12.8 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 366.7 โดยรายการหลกัมาจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในงวดและการรับรู้

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนัผวน และประกอบกบัค่าเงินบาทอ่อนค่า

• รำยได้อ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1.80 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 339.6 จากดอกเบ้ียเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน จากการขายเศษซากจากการผลิต และ ขาย
ทรัพยสิ์นตามสภาพการใชง้าน

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 146.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.23 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.9 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ ผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิตและค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ี
สูงข้ึน รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับรองรับการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ก่อนโรงงานสร้างเสร็จ ส าหรับสายการผลิตท่ี 5 ท่ีเร่ิมติดตั้งเม่ือตน้
เดือนมิถุนายน ปี 2564

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 146.43 ลา้นบาท ลดลง 5.91 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.9 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของวตัถุดิบ
เบิกใช้ ผลตอบแทนค่าล่วงเวลาของพนกังานฝ่ายผลิตและค่าใชจ่้ายผนัแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีลดลง สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดลง

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนขำย03

118.2 152.34 146.43
354.39 427.73

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64

+23.9% YoY
-3.9% QoQ

+20.7% YoY

งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 427.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 73.34 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 20.7 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน และค่าเส่ือมราคาท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเคร่ืองจกัรส าหรับสายการผลิตท่ี 5 ท่ีเร่ิมติดตั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2564

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 3 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น04

7

อตัรำก ำไรขั้นต้น
29.0%

30.7%
28.5% 28.3%

29.8%

ก ำไรขั้นต้น

+20.6% YoY
-13.6% QoQ

+29.6% YoY

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 58.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.95 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 20.6 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 28.5 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 29.0 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนตาม
ราคาตลาด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการปรับราคาขายให้สอดคลอ้งในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2564 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการ
บริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตปรับตวัเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีต  ่ากวา่การปรับข้ึนของราคาวตัถุดิบ

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 58.24 ลา้นบาท ลดลง 9.16 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 13.6 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับตวัลดลง
ของยอดขายและอตัราการใชก้  าลงัการผลิตท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกคา้ท่ีมีการชะลอค าสั่งซ้ือเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 และน ้ าท่วม นอกจากน้ี 
ราคาตน้ทุนวตัถุดิบของบริษทัฯ ยงัมีการเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ตน้ทุนของบริษทัฯ ปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การติดตามราคาของวตัถุดิบ
อยา่งต่อเน่ืองและจะท าการปรับราคาขายในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมเคร่ืองจกัรใหม่ ส่งผลให้อตัราก าลงัการ
ผลิตยงัผลิตไม่เตม็จ านวน อยา่งไรก็ตาม ดว้ยก าลงัการผลิตท่ีไม่เตม็ ท  าให้บริษทัฯ สามารถรองรับการขยายฐานลูกคา้และรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ไดท้นัที
เม่ือภาวะเศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวัและมีการผอ่นปรนมาตรการล็อคดาวน์ (Lockdown) ซ่ึงบริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการเพ่ิมยอดขายเพ่ือชดเชยการเพ่ิมข้ึน
ของราคาวตัถุดิบและการไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนในส่วน
ของมาตรการการรับมือกบัโควิด-19 เพ่ือฉีดวคัซีนให้กบัพนกังานบริษทัฯ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 28.5 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 30.7 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนตาม
ราคาตลาด ซ่ึงทางบริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมด าเนินการปรับราคาขายให้สอดคล้องในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2564 เน่ืองจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตามนโยบายเชิงพนัธมิตร (Strategic Partner) โดยบริษทัฯ จะท าการแจง้ลูกคา้ล่วงหน้าเก่ียวกบัการปรับราคาในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตปรับตวัเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีต  ่า
กวา่การปรับข้ึนของราคาวตัถุดิบ

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

48.29

67.40
58.24

140.04

181.50

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64
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12.4% 10.8% 11.7% 13.1% 11.6%

8

ก ำไรขั้นต้น: งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 181.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 41.46 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 29.6 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของจ านวนยอดขาย ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
สามารถบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 29.8 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 28.3 ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากการบริหารจดัการตน้ทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากยอดผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้า่ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนตาม
ตลาด

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท, %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้รวม

67% 66% 67%

70% 67%
33% 34% 33%

30%
33%

20.80 24.10 25.07

65.44
72.72

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64

+20.5% YoY
+4.0% QoQ

+11.1% YoY

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 25.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.27 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 20.5 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง ค่าใชจ่้ายจากการ
เพ่ิมพนกังานขาย เพ่ือรองรับการขยายฐานลูกคา้ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายส าหรับ
ท่ีปรึกษาและดูแลบริษทัฯ หลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโควิด-
19

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 11.7 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 12.4 ใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายและรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 25.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.97 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 4.0 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการขาย
ปรับตวัลดลงจากค่านายหนา้ ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีลดลง

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 11.7 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.8 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนจากมาตรการป้องกนัโควิด-19

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 72.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.28 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 11.1 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง ค่าใชจ่้ายจากการ
เพ่ิมพนกังานขาย เพื่อรองรับการขยายฐานลูกคา้ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายส าหรับท่ี
ปรึกษาและดูแลบริษทัฯ หลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโควิด-19

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 11.6 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 13.1 ใน
งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายและรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน06

2.78
1.43 1.6

7.88

4.42

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64

-42.4% YoY
+11.9% QoQ

-43.9% YoY

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.17 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 11.9 เน่ืองจากค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบ้ีย
ของสญัญาเช่าท่ีบริษทัฯ ไดมี้การปรับวนัท่ีเร่ิมสญัญาใหม่

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.60 ลา้นบาท ลดลง 1.18 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 42.4 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงินเม่ือไตรมาส 4 ปี 2563

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน 4.42 ลา้นบาท ลดลง 3.46 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 43.9 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายคืนเงินกู้
ให้กบัสถาบนัการเงินเม่ือไตรมาส 4 ปี 2563

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้07

4.56 9.09 8.22
14.13

24.33

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64

+80.3% YoY
-9.6% QoQ

+72.2% YoY
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ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 80.3 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8.22 ลา้นบาท ลดลง 0.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.6 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีปรับตวัลดลงส่งผลให้
จ านวนเงินภาษีมีการปรับตวัลดลงไปในทิศทางเดียวกนั

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 72.2 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ08

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 32.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.36 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 52.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินบาทท่ีอ่อนค่า

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 15.4 ปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 12.9 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อีกทั้ง บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประกอบกบัก าไรท่ีไดรั้บจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนจากเงินบาทท่ีอ่อนค่า

Q3/2564 vs Q3/2563 (YoY)

อตัรำก ำไรสุทธิ

12.9% 16.6% 15.4%
11.4%

15.7%

ก ำไรสุทธิ

21.63
37.18 32.99

56.6

98.60

Q3/63 Q2/64 Q3/64 9M/63 9M/64

+52.5% YoY
-11.3% QoQ

+74.2% YoY
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ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 32.99 ลา้นบาท ลดลง 4.19 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 11.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยและอตัราการใชก้  าลงัผลิตท่ีลดลง เน่ืองจากการชะลอค าสัง่ซ้ือของลูกคา้จากสถานการณ์โควิด-19 และน ้าท่วม ในขณะ
ท่ีตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามราคาตลาด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการปรับราคาขายให้สอดคลอ้งในช่วงปลายไตรมาส อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯ มีการติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดและจะท าการปรับราคาในเวลาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ียงัคงรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ตามนโยบายเชิง
พนัธมิตร (Strategic Partner) ของบริษทัฯ อีกทั้งยงัคงมีการบริหารจดัการอตัราก าลงัการผลิตให้เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือรองรับการฟ้ืนตวัของค า
สัง่ซ้ือจากลูกคา้

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 15.4 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 16.6 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากยอดขายของบริษทัฯ ท่ีปรับตวัลดลง
เล็กนอ้ย ในขณะท่ีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามราคาตลาด ซ่ึงบริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมปรับราคาขายกบัลูกคา้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2564 เน่ืองจาก
บริษทัฯ มองเห็นลูกคา้เป็นพนัธมิตร (Strategic Partner) ตามนโยบายของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การแจง้ลูกคา้ล่วงหนา้และจะท าการปรับราคาใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

Q3/2564 vs Q2/2564 (QoQ)

ก ำไรสุทธิ: งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 98.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 42.00 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 74.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายของ
บริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถบริหารจดัการ
ตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัก าไรท่ีไดรั้บจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนจากเงินบาทท่ีอ่อนค่า

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 15.7 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 11.4 ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) อีกทั้ง บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประกอบกบัก าไรท่ีไดรั้บจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนจากเงินบาทท่ีอ่อนค่า

9M/2564 vs 9M/2563 (YoY)



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 3 ปี 2564

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

223.43 284.27

150.00 70.00

149.48 170.77

115.78
187.71

110.74
128.8572.77
77.1420.68

21.83
842.88

940.57

1-Jan-20 1-Jan-21

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 940.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 97.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.6 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์: เพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายก าลงัการผลิตเพ่ิม
• สินค้ำคงเหลือ: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค าสัง่ซ้ือของสินคา้ส าเร็จรูปท่ีเพ่ิมข้ึน และการซ้ือวตัถุดิบฟิลม์ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้
• ลูกหนีแ้ละลูกหนีก้ำรค้ำอ่ืน: เพ่ิมข้ึน ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
• สินทรัพย์หมุนเวยีนทำงกำรเงนิอ่ืน: ลดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินฝากประจ าท่ีครบก าหนด

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 215.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30.39 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.4 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือลูกคา้
• เงนิกู้ยืมระยะยำวสุทธิและเงนิกู้ ยืมระยะส้ัน: ลดลง เน่ืองจากมีการช าระคืนหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน
• หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ: เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัมาจากการปรับเปล่ียนวนัท่ีในสญัญาและการขยายพ้ืนท่ีการเช่า

หนีสิ้น

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 725.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 67.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.2 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากเพ่ิมข้ึนของก าไรจากผลประกอบการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

657.75
725.05

82.91

116.9857.29
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3.15
842.88

940.57

1-Jan-20 1-Jan-21

30%

7%

3%

18%

20%

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 27%

สินคา้คงเหลือ 14%

18%ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

2%อ่ืนๆ

สินทรัพยห์มุนเวียน
ทางการเงินอ่ืน

18%

31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64

+11.6%

31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64

ส่วนของผูถื้อหุ้น77%

เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิ1%
หน้ีสินตามสญัญาเช่า7%

อ่ืนๆ3%

เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน12%

0% เงินกูย้ืมระยะสั้น

78%

10%

3%

7%
2%

0.4%

8%สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า

13%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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14%
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+11.6%
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15.24 15.39

13.35

Q3/63 Q2/64 Q3/64

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคญั

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
หน่วย: เท่า

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว
หน่วย: เท่า

อตัรำหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ
หน่วย: เท่า

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
หน่วย: %

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
หน่วย: %

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
หน่วย: เท่า

13

1.16

3.89 3.83

Q3/63 Q2/64 Q3/64

0.59

2.75 2.51

Q3/63 Q2/64 Q3/64

13.62
15.12 14.74

Q3/63 Q2/64 Q3/64

36.96

19.44 19.01

Q3/63 Q2/64 Q3/64

1.90

0.29 0.30

Q3/63 Q2/64 Q3/64
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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)


