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ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SFT) (‘บริษทัฯ’) มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 199.94 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
15.12 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 8.2 และมีก ำไรสุทธิ 16.69 ล้ำนบำท ลดลง 11.73 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 41.3 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 ซ่ึงสำเหตุหลกัมำจำกกำร
เพิม่ขึน้ของต้นทุนวตัถุดบิ ซ่ึงบริษทัได้เร่ิมทะยอยท ำกำรปรับรำคำไปสู่ลูกค้ำในช่วงที่ผ่ำนมำโดยยงัค ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์ที่ต้องรักษำในระยะยำว อย่ำงไรก็
ตำม บริษทัฯ มียอดขำยที่เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกรำยได้จำกระบบกำรพิมพ์กรำเวยีร์ซ่ึงเป็นรำยได้หลกัของบริษทั โดยมีสำเหตุมำจำกยอดค ำส่ังซ้ือที่
เพิม่ขึน้จำกลูกค้ำในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมและกำรปรับรำคำขึน้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์รำคำวตัถุดบิสูงขึน้ โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 บริษทัฯ ได้รับ
กำรรับรองคำร์บอนฟุตพริ้นท์จำกองค์กรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก และมีควำมตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแลและให้ควำมส ำคญัต่อส่ิงแวดล้อม
สังคมและบรรษทัภบิำล (ESG) เพ่ือกำรด ำเนินธุรกจิของบริษทัที่เติบโตอย่ำงยัง่ยืน

สรุปสำระส ำคญั
สรุปผลกำรด ำเนินงำน Q1/2564 Q4/2564 Q1/2565 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 184.82 184.33 199.94 +8.2% +8.5%
ก ำไรขั้นต้น 55.86 43.95 46.52 -16.7% +5.8%
EBITDA 45.48 28.57 32.64 -28.2% +14.2%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 28.42 12.98 16.69 -41.3% +28.6%
อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 30.2% 23.8% 23.3% -7.0% -0.6%
อตัรำ EBITDA (%) 24.0% 15.4% 16.2% -7.8% +0.8%
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 15.0% 7.0% 8.3% -6.7% +1.3%

• ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 199.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.12 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.2 จากไตรมาส 1 ปี 2564 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมีการ
เติบโตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในขณะท่ีรายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล (Digital Printing)
ลดลงจากการขาดแคลนตูบ้รรทุกสินคา้ของลูกคา้รายเล็ก รวมถึงมีลูกคา้บางส่วนยา้ยไปผลิตระบบการพิมพก์ราเวียร์ นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขาย
อ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายแม่พิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึน ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายจาก
ระบบการพิมพก์ราเวียร์

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 23.3 ในไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลงจากร้อยละ 30.2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวั
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงประสิทธิภาพการผลิต (Utilization Rate) ท่ีลดลงโดยมีสาเหตุหลกัมาจากพนกังานฝ่ายผลิตบางส่วนตอ้งท าการกกัตวั
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

• ก าไรสุทธิ มีมลูค่า 16.69 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลง 11.73 ลา้นบาทหรือร้อยละ 41.3 จากไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจ่ายค่าล่วงเวลาพนกังานฝ่ายผลิต เน่ืองจากพนกังานฝ่ายผลิตบางส่วนตอ้งท าการกกัตวัจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากน้ี ยงัมีค่าใชจ่้ายในส่วนของตน้ทุนขายท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทั
คาดวา่ค  าสัง่ซ้ือจะเร่ิมกลบัมาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมคล่ีคลายและเป็นช่วง
High Season ของลูกคา้กลุ่มเคร่ืองด่ืม

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

• ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 199.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.61 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.5 จากไตรมาส 4 ปี 2564 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งแขง็แกร่งของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) จากการ
เติบโตของลูกคา้ในทุกกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมและการปรับราคาข้ึนบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์การเพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดิบ นอกจากน้ีรายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล (Digital Printing) เพ่ิมข้ึนจากการเปิดประเทศท่ีเร่ิมผอ่นคลาย
ส่งผลให้ลูกคา้ในกลุ่มส่งออกสามารถส่งออกไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากการขายแม่พิมพท่ี์เพ่ิมสูงข้ึนตามการเติบโตของระบบการ
พิมพก์ราเวียร์

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 23.3 ในไตรมาส 1 ปี 2564 ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยจากร้อยละ 23.8 ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

• ก าไรสุทธิ มีมลูค่า 16.69 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 เพ่ิมข้ึน 3.71 ลา้นบาทหรือร้อยละ 28.6 จากไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
ปรับราคาขายบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีมีแนวโนม้ผอ่นคลายลง

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)
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เหตุกำรณ์ส ำคญั

เดินหน้ำสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่เพ่ือก้ำวเป็นผู้น ำอย่ำงครบวงจรใน SEA
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผูใ้ห้บริการด้านเทคโนโลยีท่ีล  ้ าหน้า ภายในปี 2568 ผ่านการส่งเสริมนวตักรรม

การบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูง รวมถึงการเสนอแนวทางการบริการติดฉลาก (labeling solution) อยา่งครบวงจรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) เพ่ือสอดรับกบัทิศทางการด าเนินกลยทุธ์ขา้งตน้ บริษทัฯ วางแผนใน
การตั้งโรงงานแห่งใหม่ มีระยะห่างจากโรงงานการผลิตเดิมในรัศมี 11.5 กม. ภายในขอบเขตการด าเนินการปี 
2565 ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการสร้างโรงงานแห่งใหม่จะมุ่งเน้นไปในการเสริมสร้างความสามารถในการผลิต
ผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูป ตลอดจนการขยายไปสู่บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) เพ่ือท่ีจะ
ให้บริการท่ีสมบูรณ์ ทั้งในกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่มีความคืบหน้าตามแผนของบริษทัฯ และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตไดภ้ายในไตรมาส 3 ปี 2565

บริษทัฯ มีความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง ตามหลกัการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด ESG ซ่ึงค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social, and Governance)
เป็นหลกัส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การรายงานเก่ียวกบัแนวทางปฎิบติัและผลการด าเนินงานในแต่ละดา้นใน
ONE REPORT เพ่ือท่ีจะน าองคก์รไปสู่ความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง

โดยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 นายซุง ชง ทอย ผูก่้อตั้งและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ชร้ิง
เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) น าเกา้อ้ีเลคเชอร์ หลอดไฟ LED อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
ทุนการศึกษา 10,000 บาทเพ่ือมอบให้แก่ โรงเรียน สกดั40 อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนการเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียน

ด ำเนินตำมนโยบำย ESG เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน
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ศึกษำและเร่ิมผลติผลติภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) เพื่อ

ท าการศึกษาตลาดและเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ก่อนท่ีจะขยายก าลงัผลิตในโรงงานไหม่
บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความตั้งใจในการเป็นผูบ้ริการท่ีครบวงจร (Labeling
Solution Provider) ซ่ึงการเพ่ิมบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัจะสามารถตอบโจทยลู์กคา้กลุ่มเดิมและเพ่ิมฐานลูกคา้
ของบริษทัฯ ให้หลากหลายมากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถใชก้  าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ

ได้รับกำรรับรองคำร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื ผ่านการสร้างรากฐานท่ี

แขง็แกร่งของบริษทัฯ สู่การเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มชั้นน า ท่ีสามารถรองรับความ
ตอ้งการในอนาคตของลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีแนวโนม้ในการให้ความส าคญักบั
กระบวนการผลิตอยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน ในเดือนมกราคม 2565 บริษทัฯ ไดรั้บการรับการรับรองคาร์บอนฟตุ
พร้ินทอ์งคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงประเมินขนาดคาร์บอน
ฟตุพร้ิน (จ านวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑแ์ต่ละหน่วย ตลอดวฎัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ)์ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร และไดรั้บรองวา่ บริษทั ชร้ิง
เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีขนาดคาร์บอนฟตุพร้ินทอ์ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน Q1/2564 Q4/2564 Q1/2565 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 178.61 179.93 193.18 +8.2% +7.4%

รายไดจ้ากการขายอ่ืน 6.21 4.40 6.76 +8.9% +53.6%

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 184.82 184.33 199.94 +8.2% +8.5%

ต้นทุนขำย 128.96 140.38 153.42 +19.0% +9.3%

ก ำไรขั้นต้น 55.86 43.95 46.52 -16.7% +5.8%
รายไดอ่ื้น 4.53 0.83 1.68 -62.9% +102.4%
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 7.72 7.76 8.58 +11.1% +10.6%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15.83 18.91 17.46 +10.3% -7.7%
ตน้ทุนทางการเงิน 1.40 1.33 1.26 -10.0% -5.3%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 35.44 16.78 20.90 -41.0% +24.6%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 7.02 3.62 4.21 -40.0% +16.3%
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 0.18 - - -100.0%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 28.42 12.98 16.69 -41.3% +28.6%

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

199.94
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 1 ปี 2565

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
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ภำพรวมธุรกจิรำยประเภท
โครงสร้ำงรำยได้ Q1/2564 Q4/2564 Q1/2565 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์ 169.60 174.20 185.31 +9.3% +6.4%
รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล 9.01 5.73 7.87 -12.7% +37.3%
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ 178.61 179.93 193.18 +8.2% +7.4%
รายไดจ้ากการขายอ่ืน
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 5.3 3.76 6.18 +16.6% +64.4%
รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื 0.91 0.64 0.58 -36.3% -9.4%

รวมรำยได้จำกกำรขำยอ่ืน 6.21 4.40 6.76 +8.9% +53.6%
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 184.82 184.33 199.94 +8.2% +8.5%
รายไดอ่ื้น 4.53 0.83 1.68 -62.9% +102.4%
รวมรำยได้ 189.35 185.16 201.62 +6.5% +8.9%

92% 95%
93%

5% 3%

4%
3% 2%

3%
184.82 184.33

199.94

Q1/64 Q4/64 Q1/65

รำยได้จำกระบบกำร
พมิพ์กรำเวยีร์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน

+8.2% YoY
+8.5% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท, %

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน01

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 199.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.12 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 8.2 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 เน่ืองจากยอดค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการเติบโตของกลุ่มลูกคา้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม และครัวเรือน เป็นหลกั ประกอบกบัมีการปรับราคาขายเพ่ิมข้ึนบางส่วน
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การปรับตวัสูงข้ึนของราคาวตัถุดิบ

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ลดลงร้อยละ 12.7 เน่ืองจากลูกคา้รายเล็กของบริษทัเผชิญปัญหาเก่ียวกบัการส่งออกจากตูบ้รรทุกสินคา้ขาด
แคลน ประกอบกบัอตัราค่าระวางเรือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ นอกจากน้ี มีลูกคา้บางส่วนยา้ยไป
ผลิตระบบการพิมพก์ราเวียร์

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 16.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอด
ค าสัง่ซ้ือท่ีสูงข้ึนผนัแปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืลดลงร้อยละ 36.3 ซ่ึงเป็นผล
มาจากลูกคา้ชะลอการสัง่ซ้ือ เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

4

รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์
ดจิิตอล
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หน่วย: ลา้นบาท

รำยได้อ่ืน02

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 1.68 ลา้นบาท ลดลง 2.85 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 62.9 เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
ค่าเงินท่ีผนัผวน

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 1.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.85 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 102.4 เน่ืองจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
(Mark to Market) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีบริษทัฯ ไดท้  าไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีผนัผวน

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)

4.53

0.83 1.68

Q1/64 Q4/64 Q1/65

5

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน  199.94  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.61 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 8.5 เน่ืองจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 เน่ืองจากการเติบโตของลูกคา้ในทุกกกลุ่มอุตสาหกรรมเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่น

มา โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยลูกคา้ทยอยสัง่สินคา้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ี
เร่ิมผอ่นคลาย ประกอบกบัมีการปรับราคาขายเพ่ิมข้ึนบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การปรับตวัสูงข้ึนของราคาวตัถุดิบ

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.3 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเร่ิมผอ่นคลาย ส่งผลให้
ลูกคา้ในกลุ่มส่งออกสามารถส่งออกไดม้ากข้ึน ประกอบกบับริษทัฯ มีลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.6 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายแม่พิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 64.4 ซ่ึงเป็นผลมาจากค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนผนั
แปรตามการเติบโตของยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืลดลงร้อยละ 9.4 เป็นผลมาจากลูกคา้ชะลอการ
สัง่ซ้ือ เน่ืองจากตน้ทุนท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)

-62.9% YoY
+102.4% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนขำย03

128.96
140.38

153.42

Q1/64 Q4/64 Q1/65

+19.0% YoY
+9.3% QoQ
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ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 153.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.46 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 19.0 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ รวมถึงเงินเดือนและผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจและ
สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 153.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.04 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 9.3 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
วตัถุดิบเบิกใช้ รวมถึงเงินเดือนและผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)

อตัรำก ำไรขั้นต้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น04

30.2% 23.8% 23.3%

ก ำไรขั้นต้น

55.86

43.95 46.52

Q1/64 Q4/64 Q1/65

6

-16.7% YoY
+5.8% QoQ

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 46.52 ลา้นบาท ลดลง 9.34 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 16.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับตวั
สูงข้ึนของตน้ทุนการผลิต ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้พนกังานฝ่ายผลิต
บางส่วนจ าเป็นตอ้งหยดุรักษาและกกัตวั โดยบริษทัฯ ยงัคงจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานตามนโยบายของบริษทั รวมถึงค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีชะลอตวั
เพ่ือประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายกิจการ ไดแ้ก่
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร และผลตอบแทนพนกังาน

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 23.3 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 30.2 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตท่ีลดลงจากการชะลอค าสัง่ซ้ือของลูกคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)
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ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 46.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.57 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 5.8 ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการปรับราคาขายกบัลูกคา้บางส่วน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การปรับตวัสูงข้ึนของราคาวตัถุดิบ

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 23.3 ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย จากร้อยละ 23.8 ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุมาจากตน้ทนุวตัถุดิบ
โดยเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)

12.4%
14.4%

12.9%

หน่วย: ลา้นบาท, %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้รวม

67%
71% 67%

33%
29% 33%

23.55 26.67 26.04

Q1/64 Q4/64 Q1/65

+10.6% YoY
-2.4% QoQ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 26.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.49 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 10.6 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ส าหรับการขายสินคา้และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่งซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และการ
เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลตอบแทนแก่พนกังานเป็นหลกั โดยมีการปรับผลตอบแทนและเพ่ิมพนกังานเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจ อีกทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.9 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากร้อยละ
12.4 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลตอบแทนพนกังาน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจ

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 26.04 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย 0.63
ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 2.4 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีลดลง เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกิจกรรมสนัทนาการของพนกังานท่ีจดัข้ึนปีละ 1 คร้ัง
ลดลง รวมถึงการประมาณการค่าใชจ่้ายผลตอบแทนแก่พนกังานท่ีปรับตวัลดลง ในขณะท่ี ค่าใชจ่้ายในการขายปรับตวัสูงข้ึนจากค่าใชจ่้ายนายหนา้
ส าหรับการขายสินคา้และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่ง ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.9 ปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 14.4 ใน
ไตรมาส 4 ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารค่าใชจ่้ายในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ และรายไดท่ี้ปรับตวัสูงข้ึน

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)
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หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน06

1.40
1.33

1.26

Q1/64 Q4/64 Q1/65

-10.0% YoY

-5.3% QoQ

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.26 ลา้นบาท ลดลง 0.07 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 5.3 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงิน ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อีกทั้งค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินมีอตัราท่ีลดลง

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.26 ลา้นบาท ลดลง 0.14 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 10.0 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูใ้ห้กบั
สถาบนัการเงิน ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียลดลง อีกทั้งค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินมีอตัราท่ีลดลง

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้07

7.02
3.62 4.21

Q1/64 Q4/64 Q1/65

-40.0% YoY
+16.3% QoQ

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4.21 ลา้นบาท ลดลง 2.81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 40.0 เน่ืองจากก าไรจากการประกอบกิจการท่ี
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัลดลงไปในทิศทางเดียวกนั

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.3 เน่ืองจากก าไรจากการประกอบกิจการท่ี
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผา่นมา ส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)
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หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ08

ก ำไรสุทธิ

อตัรำก ำไรสุทธิ

15.0%
7.0% 8.3%

28.42

12.98
16.69

Q1/64 Q4/64 Q1/65

-41.3% YoY

+28.6% QoQ

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 16.69 ลา้นบาท ลดลง 11.73 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 41.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ี
ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ไดรั้บรู้ตน้ทนุท่ีสูงข้ึนเร็วกวา่ผลจากการปรับราคาขาย เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งประเมินสถานการณ์และความ
เหมาะสมเพื่อปรับราคา อีกทั้งยงัเผชิญกบัค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัของธุรกิจ ในขณะท่ีการผลิตเกิดการชะลอตวัของค าสัง่ซ้ือจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอมิครอน

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 8.3 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 15.0 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนท่ี
สูงข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา

Q1/2565 vs Q1/2564 (YoY)

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 16.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.71 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 28.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับราคา
ขายบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ท่ีมีแนวโนม้ผอ่นคลายลง

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 8.3 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.0 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการปรับ
ราคาขายบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน

Q1/2565 vs Q4/2564 (QoQ)
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หน้ีสินตามสญัญาเช่า6%

294.07 309.32

70.59 70.59

172.24 200.44

216.96
201.50

99.10 74.90
73.43 69.31
17.40 21.03

943.79 947.09

1-Jan-21 1-Jan-22

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 947.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.35 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• สินค้ำคงเหลือ: ลดลง เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและสินคา้ระหวา่งทางลดลง 
• ลูกหนีแ้ละลูกหนีก้ำรค้ำอ่ืน: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากยอดขายท่ีปรับตวัสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
• เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด: ลดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากการช าระค่าก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี 2 
• ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์: เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการลงทุนสร้างโรงงานใหม่

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 192.37 ลา้นบาท ลดลง 13.39 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.51 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น: เพ่ิมข้ึน ตามการขยายธุรกิจ
• หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ: ลดลง เน่ืองจากการจ่ายช าระค่าเช่าตามก าหนด
• เงนิกู้ยืมระยะยำว: ลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูใ้ห้กบัสถาบนัการเงิน
• เงนิกู้ยืมระยะส้ัน: ลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกู ้TR ให้กบัสถาบนัการเงิน

หนีสิ้น

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 754.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.26 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

738.03 754.72

107.51 110.32
59.27

56.118.33 3.3322.61 22.618.04
943.79 947.09

1-Jan-21 1-Jan-22

33%

8%

2%

21%

21%

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 31%

สินคา้คงเหลือ 23%

18%ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

2%อ่ืนๆ

สินทรัพยห์มุนเวียน
ทางการเงินอ่ืน

7%

31 ธ.ค. 64 31 ม.ีค. 65

+0.35%

31 ธ.ค. 64 31 ม.ีค. 65

ส่วนของผูถื้อหุ้น80%

เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิ0%
อ่ืนๆ2%

เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน12%

0% เงินกูย้ืมระยะสั้น

1%

78%

12%

2%
6%
1%8%สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า

11%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7%
8%

10

+0.35%
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16.88
13.68 12.76

Q1/64 Q4/64 Q1/65

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคญั

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
หน่วย: เท่า

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว
หน่วย: เท่า

อตัรำหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ
หน่วย: เท่า

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
หน่วย: %

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
หน่วย: %

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
หน่วย: เท่า

11

3.61

3.99

4.21

Q1/64 Q4/64 Q1/65

3.32

2.44 2.62

Q1/64 Q4/64 Q1/65

13.00% 12.51%

7.06%

Q1/64 Q4/64 Q1/65

17.36%
16.01%

8.95%

Q1/64 Q4/64 Q1/65

0.34
0.28 0.25

Q1/64 Q4/64 Q1/65
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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

12

ผู้มีอ ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ:

นาย ซุง ชง ทอย
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)


