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เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ในไตรมำส 2 ปี 2565 บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SFT) (‘บริษทัฯ’) มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 220.76 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
1.02 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.5 และมีก ำไรสุทธิ 23.17 ล้ำนบำท ลดลง 14.01 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 37.7 จำกไตรมำส 2 ปี 2564 โดยรำยได้ที่เพิม่ขึน้มีสำเหตุ
มำจำกยอดค ำส่ังซ้ือของลูกค้ำเพิม่สูงขึน้ เป็นผลมำจำกเศรษฐกจิที่เร่ิมฟ้ืนตัว ในขณะเดยีวกนั บริษทัฯ ต้องเผชิญกบักำรปรับตัวสูงขึน้ของรำคำต้นทุน
วตัถุดบิ ซ่ึงบริษทัเร่ิมทยอยท ำกำรปรับรำคำขึน้ในช่วงที่ผ่ำนมำโดยยงัค ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์ที่ต้องรักษำกบัลูกค้ำในระยะยำว อย่ำงไรกต็ำมเม่ือเทียบกบั
ไตรมำส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ 20.82 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.4 และมีก ำไรสุทธิเพิ่มขึน้ 6.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 38.8
สำเหตุจำกยอดขำยที่เพิม่ขึน้และกำรปรับขึน้รำคำขำยบำงส่วน รวมถึงมีกำรประหยดัต่อขนำด (Economies of Scale) นอกจำกนี้ ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565
บริษทัฯ ยงัคงด ำเนินกำรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแลและให้ควำมส ำคญัต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิำล (ESG) โดยมีกำรย่ืนขอเอกสำรรับรอง
เพ่ือรับรองนวตักรรมกำรพมิพ์ฉลำกที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะด ำเนินธุรกจิให้เติบโตอย่ำงยัง่ยืน

สรุปสำระส ำคญั

• ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 220.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2564 1.02 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 0.5 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงมีการ
เติบโตในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภณัฑใ์นครัวเรือนเป็นหลกั ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายอ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายฟิลม์
ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 25.1 ในไตรมาส 2 ปี 2565 ลดลงจากร้อยละ 30.7 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากการไดรั้บผลกระทบจาก
การปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนพลาสติกท่ีใชใ้นการผลิตและตน้ทุนอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตามจากความสามารถในการบริหารตน้ทุนประกอบกบัการทยอย
ปรับข้ึนราคาสินคา้ท่ีครบก าหนดสญัญาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในไตรมาสถดัไป

• ก าไรสุทธิ มีมลูค่า 23.17 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 ปรับตวัลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2564 14.01 ลา้นบาทหรือร้อยละ 37.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบพลาสติก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการทยอยปรับราคาสินคา้แก่ลูกคา้ท่ี
ครบก าหนดสญัญา ส่งผลให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในไตรมาสถดัไป

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

• ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ทั้งส้ิน 220.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2565 20.82 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ
10.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing)
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดค าสัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม โดยลูกคา้ของบริษทัฯ สามารถส่งออกสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั รวมถึงการปรับข้ึนราคาสินคา้กลุ่ม PVC

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 25.1 ในไตรมาส 2 ปี 2565 ปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 23.3 ในไตรมาส 1 ปี 2565 จากการปรับราคาขาย
บางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงมีการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก าไรสุทธิ มีมลูค่า 23.17 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2565 6.48 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 38.8 โดยมีสาเหตมุาจากบริษทัฯ มี
ยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและการปรับราคาขายบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

1

สรุปผลกำรด ำเนินงำน Q2/2564 Q1/2565 Q2/2565 เปลีย่นแปลง 1H/2564 1H/2565 เปลีย่นแปลง
(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 219.74 199.94 220.76 +0.5% +10.4% 404.56 420.70 +4.0%
ก ำไรขั้นต้น 67.40 46.52 55.50 -17.6% +19.3% 123.26 102.02 -17.2%
EBITDA 56.91 32.64 40.47 -28.9% +24.0% 102.38 73.12 -28.6%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 37.18 16.69 23.17 -37.7% +38.8% 65.60 39.86 -39.2%
อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 30.7% 23.3% 25.1% -5.5% +1.9% 30.5% 24.3% -6.2%
อตัรำ EBITDA (%) 25.4% 16.2% 18.1% -7.3% +1.9% 24.8% 17.2% -7.6%
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 16.6% 8.3% 10.4% -6.2% +2.1% 15.9% 9.4% -6.5%

• งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 420.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 16.14 ลา้นบาทหรือร้อยละ
4.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปโดยระบบการพิมพก์ราเวียร์ (Gravure Printing) ซ่ึงเป็นผลจากการ
เติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภณัฑใ์นครัวเรือนเป็นหลกั นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขายอ่ืนเติบโตข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะรายไดจ้ากการ
ขายฟิลม์ยดืท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั

• อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 24.3 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 ลดลงจากร้อยละ 30.5 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เน่ืองจากการไดรั้บ
ผลกระทบจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนพลาสติกท่ีใชใ้นการผลิตและตน้ทุนอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตามจากความสามารถในการบริหารตน้ทุนประกอบ
กบัการทยอยปรับข้ึนราคาสินคา้ท่ีครบก าหนดสญัญาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในไตรมาสถดัไป

• ก าไรสุทธิ มีมูลค่า 39.86 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 ลดลงจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 25.74 ลา้นบาทหรือร้อยละ 39.2 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบพลาสติก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการทยอยปรับราคาสินคา้แก่
ลูกคา้ท่ีครบก าหนดสญัญา ส่งผลให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในไตรมาสถดัไป

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)
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เดินหน้ำสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่เพ่ือก้ำวเป็นผู้น ำอย่ำงครบวงจรใน SEA
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผูใ้ห้บริการด้านเทคโนโลยีท่ีล  ้ าหน้า ภายในปี 2568 ผ่านการส่งเสริมนวตักรรม

การบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูง รวมถึงการเสนอแนวทางการบริการดา้นฉลาก (labeling solution) อยา่งครบวงจร
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) เพ่ือสอดรับกบัทิศทางการด าเนินกลยทุธ์ขา้งตน้ บริษทัฯ วางแผนใน
การตั้งโรงงานแห่งใหม่ ภายในขอบเขตการด าเนินการปี 2565 ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการสร้างโรงงานแห่งใหม่
จะมุ่งเนน้ไปในการเสริมสร้างความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูป ตลอดจนการขยายไปสู่
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) เพ่ือท่ีจะให้บริการท่ีสมบูรณ์ ทั้งในกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้
ใหม่ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่มีความคืบหน้าตามแผนของบริษทัฯ และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ (สายการผลิต 6) และยา้ยเคร่ืองจกัร 1 เคร่ืองจากโรงงานเดิมในช่วง
ตน้ไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 โดยกลางไตรมาส 4 ปี 2565 บริษทัฯ จะเร่ิมการทดสอบเคร่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินการอยา่งเตม็รูปแบบในปี 2566

2

เร่ิมจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวเป็นไตรมำสแรก 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging)
และเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัเป็นไตรมาสแรก

บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความตั้งใจในการเป็นผูใ้ห้บริการท่ีครบวงจร
(Labeling Solution Provider) ซ่ึงการเพ่ิมบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัจะสามารถตอบโจทยลู์กคา้กลุ่มเดิมและเพ่ิม
ฐานลูกคา้ของบริษทัฯ ให้หลากหลายมากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถใชก้  าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่ง
เตม็ประสิทธิภาพ

จัดงำนแสดงสินค้ำตำมแผนเพ่ือบุกตลำดฟิล์มยืดอย่ำงเตม็รูปแบบ 

บริษทัฯ เร่ิมเดินหนา้ตามแผนบุกตลาดฟิลม์ยดือยา่งเตม็รูปแบบ โดยเขา้ร่วมการออกบูธงาน
แสดงสินคา้ต่างๆ เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้เดิมและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565
บริษทัฯ จึงด าเนินการจดังานแสดงสินคา้ทั้งหมด 3 โครงการ ไดแ้ก่
1. “Intermach 2022 งำนแสดงเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมและโซลูช่ันกำรผลติที่ทันสมัย”
2. “Thaifex Anuga Asia 2022 งำนมหกรรมแสดงสินค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมระดบันำนำชำติ”
3. “Propak Asia 2022 งำนแสดงสินค้ำอุตสำหกรรมแปรรูป และเทคโนโลยีกำรบรรจุภณัฑ์แห่งภูมิภำค

เอเชีย”
ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์น ามาแสดง ไดแ้ก่ ฉลากฟิลม์หดรัดรูป ฟิลม์ยดื 55-Layer Nano และบรรจุภณัฑช์นิด
อ่อนตวั



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 2 ปี 2565

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

220.76 ล้ำน
บำท

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 2 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
คว ามช าน าญของผู ้บ ริห า รม า
มากกว่า 14 ปี   บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี

แม่พิมพ์ ฟิลม์ยดื

3

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน Q2/2564 Q1/2565 Q2/2565 เปลีย่นแปลง 1H/2564 1H/2565 เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 213.93 193.18 214.53 +0.3% +11.1% 392.52 407.70 +3.9%

รายไดจ้ากการขายอ่ืน 5.81 6.76 6.23 +7.2% -7.8% 12.02 13.00 +8.2%

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 219.74 199.94 220.76 +0.5% +10.4% 404.56 420.70 +4.0%

ตน้ทุนขาย 152.34 153.42 165.26 +8.5% +7.7% 281.30 318.68 +13.3%

ก ำไรขั้นต้น 67.4 46.52 55.50 -17.6% +19.3% 123.26 102.02 -17.2%

รายไดอ่ื้น 4.4 1.68 2.40 -45.5% +42.9% 8.92 4.08 -54.3%

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 8.24 8.58 9.71 +17.8% +13.2% 15.96 18.29 +14.6%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15.86 17.46 18.02 +13.6% +3.2% 31.69 35.48 +12.0%

ตน้ทุนทางการเงิน 1.43 1.26 1.20 -16.1% -4.8% 2.82 2.46 -12.8%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 46.27 20.90 28.97 -37.4% +38.6% 81.71 49.87 -39.0%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 9.09 4.21 5.80 -36.2% +37.8% 16.11 10.01 -37.9%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 37.18 16.69 23.17 -37.7% +38.8% 65.60 39.86 -39.2%
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93% 93% 94%

93% 93%4% 4% 3%

4% 4%

3% 3% 3%

3% 3%

219.74 199.94 220.76

404.56 420.70

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

ภำพรวมธุรกจิรำยประเภท

รำยได้จำกระบบกำร
พมิพ์กรำเวยีร์

รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน+10.4% QoQ
+0.5% YoY

หน่วย: ลา้นบาท, %

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน01

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 220.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 1.02 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 0.5 
เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 2.33 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภณัฑ์

ในครัวเรือนเป็นหลกั นอกจากน้ีลูกคา้ของบริษทัฯ ยงัสามารถส่งออกสินคา้ไดเ้พ่ิมสูงข้ึนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัลดลง 1.86 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่มีการยา้ยไปใชง้านใน

ระบบการพิมพก์ราเวียร์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ คาดวา่รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอลจะกลบัมาเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เน่ืองจากไดลู้กคา้
รายยอ่ยใหม่จากการจดังานแสดงสินคา้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565

• รำยได้จำกบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตัว: รับรู้รายไดเ้ป็นไตรมาสแรก มูลค่าทั้งส้ิน 0.13 ลา้นบาท
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 0.42 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืท่ีเติบโตข้ึนร้อยละ 172.9 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน

จากกลุ่มลูกคา้ใหมเ่ป็นหลกั และรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพล์ดลงร้อยละ 11.5 แมว้า่รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์จะเพ่ิมข้ึนจากค า
สัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บออเดอร์ขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน จึงท าให้ปริมาณการพิมพต่์อแม่พิมพสู์งข้ึน อีกทั้งยงัมีการสัง่ซ้ือซ ้า ท  าให้สามารถ
ใชแ้ม่พิมพเ์ดิมในการผลิตได้ ดว้ยเหตุน้ีท  าให้ยอดขายแม่พิมพไ์ม่ผนัแปรตามยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

4

รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์
ดจิิตอล

โครงสร้ำงรำยได้ Q2/2564 Q1/2565 Q2/2565 เปลีย่นแปลง 1H/2564 1H/2565 เปลีย่นแปลง
(หน่วย: ลา้นบาท) %YoY %QoQ %YoY
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์ 205.06 185.31 207.39 +1.1% +11.9% 374.66 392.69 +4.8%
รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอล 8.87 7.87 7.01 -20.9% -10.9% 17.88 14.88 -16.8%
รายไดจ้ากบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั - - 0.13 N/A N/A - 0.13 N/A
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ 213.93 193.18 214.53 +0.3% +11.1% 392.54 407.70 +3.9%
รายไดจ้ากการขายอ่ืน
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ์ 5.22 6.18 4.62 -11.5% -25.2% 10.52 10.81 +2.8%
รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื 0.59 0.58 1.61 +172.9% +177.6% 1.50 2.19 +46.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยอ่ืน 5.81 6.76 6.23 +7.2% -7.8% 12.02 13.00 +8.2%
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 219.74 199.94 220.76 +0.5% +10.4% 404.56 420.70 +4.0%
รายไดอ่ื้น 4.40 1.68 2.40 -45.5% +42.9% 8.92 4.08 -54.3%
รวมรำยได้ 224.14 201.62 223.16 -0.4% +10.7% 413.48 424.78 +2.7%

+4.0% YoY
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หน่วย: ลา้นบาท

รำยได้อ่ืน02

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 2.40 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 2.00 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 45.5 เน่ืองจากการรับรู้ก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) ท่ีมีมูลค่าคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) น้อยกว่าไตรมาสท่ี 2 ของ
ปีก่อน

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 2.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 0.72 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 42.9 เน่ืองจากการรับรู้
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการจ่ายช าระค่าสินคา้ดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

5

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 220.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 20.82 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 
10.4 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 22.08 ลา้นบาทโดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากความสามารถของบริษทัฯ ในการปรับราคา

สินคา้ในกลุ่ม PVC บางส่วน รวมถึงยอดค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมเป็นหลกัและมีการออกสินคา้ใหม่ นอกจากน้ี ลูกคา้
ของบริษทัฯ ยงัสามารถส่งออกสินคา้เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั

• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ปรับตวัลดลง 0.86 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่มีการยา้ยไปใชง้านใน
ระบบการพิมพก์ราเวียร์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ คาดวา่รายไดจ้ากระบบการพิมพดิ์จิตอลจะกลบัมาเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เน่ืองจากไดลู้กคา้
รายยอ่ยใหม่จากการจดังานแสดงสินคา้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565

• รำยได้จำกบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตัว: รับรู้รายไดเ้ป็นไตรมาสแรก มูลค่าทั้งส้ิน 0.13 ลา้นบาท
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัลดลง 0.53 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายแม่พิมพท่ี์ลดลงร้อยละ 25.2 แมว้า่รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร์จะ

เพ่ิมข้ึนจากค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บออเดอร์ขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน จึงท าให้ปริมาณการพิมพต่์อแม่พิมพสู์งข้ึน อีกทั้งยงัมีการสัง่ซ้ือซ ้า
ท  าให้สามารถใชแ้ม่พิมพเ์ดิมในการผลิตได้ ดว้ยเหตุน้ีท  าให้ยอดขายแม่พิมพไ์ม่ผนัแปรตามยอดขายของระบบการพิมพก์ราเวียร์ ในขณะท่ีรายได้
จากการขายฟิลม์ยดืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 177.6 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายจากกลุ่มลูกคา้ใหมเ่ป็นหลกั

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

4.40
1.68 2.40

8.92
4.08

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

-54.3% YoY

งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 420.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 จ านวน 16.14 ลา้นบาท 
หรือ ร้อยละ 4.0 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์กรำเวียร์: เพ่ิมข้ึน 18.03 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากยอดค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่ม

ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือนเป็นหลกั นอกจากน้ี ลูกคา้ของบริษทัฯ ยงัสามารถส่งออกสินคา้เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั
• รำยได้จำกระบบกำรพมิพ์ดจิิตอล: ลดลง 3.00 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่มีการยา้ยไปใชง้านในระบบการ

พิมพก์ราเวียร์
• รำยได้จำกบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตัว: รับรู้รายไดเ้ป็นไตรมาสแรก มูลค่าทั้งส้ิน 0.13 ลา้นบาท
• รำยได้จำกกำรขำยอ่ืน: ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 0.98 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 และรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดื

ท่ีเติบโตท่ีร้อยละ 46.0 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มลูกคา้ใหม่เป็นหลกั

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)

งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 4.08 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 4.84 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 54.3 เน่ืองจากการ
รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (Mark to Market) ท่ีมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) น้อยกว่า งวด 6
เดือนแรกของปีก่อน

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)

-45.5% YoY
+42.9% QoQ
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67.40

46.52
55.50 

123.26

102.02

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 165.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 12.92 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 8.5 โดยมีสาเหตุหลกั
จากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนพลาสติกท่ีใชใ้นการผลิตซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ตน้ทนุคงท่ีในส่วนของค่าใชจ่้ายเงินเดือน
ผลตอบแทนพนกังานและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรจากการขยายธุรกิจ และผลกระทบจากภาวะค่าเงินเฟ้อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพในการจดัการและบริหารตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนและส ารองวตัถุดิบพลาสติกส าหรับใชใ้นการผลิตล่วงหนา้ รวมถึงการ
ปรับราคาขายข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัโครงสร้างราคาของตน้ทุนสินคา้

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายทั้งส้ิน 165.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 11.84 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 7.7 โดยมีสาเหตุหลกั
จากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนพลาสติกท่ีใชใ้นการผลิตและตน้ทุนผนัแปรอ่ืน ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรขั้นต้น04

6

อตัรำก ำไรขั้นต้น

30.7%
23.3% 25.1% 30.5% 24.3%

ก ำไรขั้นต้น

-17.6% YoY
+19.3% QoQ

-17.2% YoY

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนขำย03

152.34 153.42 165.26 
281.30 318.68

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

+8.5% YoY
+7.7% QoQ

+13.3% YoY

งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ิน 318.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 37.38 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 13.3 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนพลาสติกท่ีใชใ้นการผลิตซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ตน้ทุนคงท่ีในส่วนของค่าใชจ่้ายเงินเดือน
ผลตอบแทนพนกังานและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรจากการขยายธุรกิจ และผลกระทบจากภาวะค่าเงินเฟ้อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพในการจดัการและบริหารตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนและส ารองวตัถุดิบพลาสติกส าหรับใชใ้นการผลิตล่วงหนา้ รวมถึงการ
ปรับราคาขายข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัโครงสร้างราคาของตน้ทุนสินคา้

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)
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10.8% 12.9% 12.4% 11.5% 12.7%
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ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 55.50 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 11.90 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 17.6 โดยมีสาเหตุ
มาจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนการผลิต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทยอยปรับราคาสินคา้ท่ีครบก าหนดสญัญาเพ่ือให้สะทอ้นมลูค่าตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของ
ผลิตภณัฑ์ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากบางสญัญาท่ียงัไม่ครบก าหนด
อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 25.1 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 30.7 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนการ
ผลิต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทยอยปรับราคาสินคา้ท่ีครบก าหนดสญัญาเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าตน้ทนุท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

ก ำไรขั้นต้น: ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 55.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 8.98 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 19.3 โดยมีสาเหตุ
มาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของปริมาณการผลิต ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale)

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 25.1 ปรับตวัดีข้ึน จากร้อยละ 23.3 ในไตรมาส 1 ปี 2565 เน่ืองจากมีการประหยดัต่อขนาด
(Economies of Scale) อยา่งต่อเน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

ก ำไรขั้นต้น: งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 102.02 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 21.24 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ
17.2 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนการผลิต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทยอยปรับราคาสินคา้ท่ีครบก าหนดสญัญาเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าตน้ทุน
ท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากบางสญัญาท่ียงัไม่ครบก าหนด

อตัรำก ำไรขั้นต้น: : อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 24.3 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 30.5 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เน่ืองจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุน
การผลิต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทยอยปรับราคาสินคา้ท่ีครบก าหนดสญัญาเพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าตน้ทนุท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท, %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้รวม

66% 67% 65%

67% 66%34% 33% 35%

33%
34%

24.10 26.04 27.73

47.65
53.77

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

+15.1% YoY
+6.5% QoQ

+12.8% YoY
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1.43 1.26 1.20

2.82
2.46

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 27.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ปี
2564 3.63 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 15.1 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายส าหรับการออกงาน
แสดงสินคา้ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลตอบแทนแก่พนกังานเป็นหลกั เน่ืองจากมีการเพ่ิมจ านวนพนกังาน
เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ อีกทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.4 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.8 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนในสดัส่วนท่ีมากกวา่รายไดร้วม

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 27.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี
2565 1.69 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 6.5 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายส าหรับการออกงาน
แสดงสินคา้ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.4 ปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ยจากร้อยละ
12.9 ในไตรมาส 1 ปี 2565 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงรายไดท่ี้ปรับตวัสูงข้ึน

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร: งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 53.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด 6 เดือน
แรก ปี 2564 6.12 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 12.8 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายนายหนา้ซ่ึงผนัแปรตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายส าหรับการ
ออกงานแสดงสินคา้ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลตอบแทนแก่พนกังานเป็นหลกั เน่ืองจากมีการเพ่ิมจ านวน
พนกังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ อีกทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัผลิตภณัฑแ์ละค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน

อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม: อตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 12.7 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.5 ใน
งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลตอบแทนพนกังานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
ออกงานแสดงสินคา้และค่าวิจยัผลิตภณัฑ์

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน06

-16.1% YoY
-4.8% QoQ

-12.8% YoY
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ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทนุทางการเงิน 1.20 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เล็กนอ้ย 0.06 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 4.8 เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของสญัญาเช่าเป็นหลกั

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน 1.20 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 0.23 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 16.1 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้
การจ่ายคืนเงินกูใ้หก้บัสถาบนัการเงินและช าระค่างวดตามสญัญาเช่า ส่งผลใหด้อกเบ้ียเงินกูย้มืและดอกเบ้ียสญัญาเช่าลดลงตามมูลค่าเงินตน้ท่ีลดลง อีก
ทั้งอตัราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินลดลง

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

หน่วย: ลา้นบาท

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้07

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5.80 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 3.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.2 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ี
ลดลงส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัลดลงไปในทิศทางเดียวกนั

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 1.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.8 เน่ืองจากก าไรสุทธิ
ท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

9.09

4.21
5.80

16.11

10.01

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

-36.2% YoY

+37.8% QoQ

-37.9% YoY

งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน 2.46 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 0.36 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 12.8 เน่ืองจาก
บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูใ้ห้กบัสถาบนัการเงินและช าระค่างวดตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ดอกเบ้ียเงินกูย้มืและดอกเบ้ียสญัญาเช่าลดลงตามมูลค่าเงิน
ตน้ท่ีลดลง อีกทั้งอตัราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินลดลง

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)

งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10.01 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 6.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.9 เน่ืองจาก
ก าไรสุทธิท่ีลดลงส่งผลให้จ  านวนเงินภาษีมีการปรับตวัลดลงไปในทิศทางเดียวกนั

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 2 ปี 2565

เหตุกำรณ์ส ำคญัสรุปสำระส ำคญั ผลกำรด ำเนินงำน

10

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ08

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 23.17 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 14.01 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 37.7 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบพลาสติก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการทยอยปรับราคาสินคา้แก่
ลูกคา้ท่ีครบก าหนดสญัญา ส่งผลให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในไตรมาสถดัไป
อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 10.4 ปรับตวัลดลง จากร้อยละ 16.6 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุน
ท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา

Q2/2565 vs Q2/2564 (YoY)

ก ำไรสุทธิ: ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 23.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 6.48 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 38.8 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผา่นมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์
จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการปรับข้ึนราคากบัลูกคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ PVC ไดเ้พ่ิมข้ึน

อตัรำก ำไรสุทธิ: : อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 10.4 ปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 8.3 ในไตรมาส 1 ปี 2565 เน่ืองจากบริษทัฯ มียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ
การปรับราคาขายบางส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน

Q2/2565 vs Q1/2565 (QoQ)

อตัรำก ำไรสุทธิ

16.6%
8.3% 10.4%

15.9%
9.4%

ก ำไรสุทธิ

37.18

16.69
23.17

65.60

39.86

Q2/64 Q1/65 Q2/65 1H/64 1H/65

-37.7% YoY
+38.8% QoQ

-39.2% YoY

ก ำไรสุทธิ: งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 39.86 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 25.74 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 39.2 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบพลาสติก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการทยอยปรับราคา
สินคา้แก่ลูกคา้ท่ีครบก าหนดสญัญา ส่งผลให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในไตรมาสถดัไป

อตัรำก ำไรสุทธิ: อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 9.4 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 15.9 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของ
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา

1H/2565 vs 1H/2564 (YoY)
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หน้ีสินตามสญัญาเช่า5%

294.07 342.81

70.59

172.24 197.86

216.96 248.08

99.10 106.86
73.43

65.3217.40
21.60943.79
982.53

1-Jan-21 1-Jan-22

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 982.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.74 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.1 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• สินค้ำคงเหลือ: เพ่ิมข้ึน 31.12 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบและสินคา้ระหวา่งทางเป็นหลกั
• ลูกหนีแ้ละลูกหนีก้ำรค้ำอ่ืน: เพ่ิมข้ึน 25.62 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีปรับตวัสูงข้ึน
• สินทรัพย์หมุนเวยีนทำงกำรเงนิอ่ืน ลดลง 70.59 ลา้นบาทจากเงินฝากประจ าท่ีครบก าหนดช าระ และน าไปลงทุนโรงงานใหม่
• ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์: เพ่ิมข้ึน 48.74 ลา้นบาท จากกิจกรรมงานระหวา่งก่อสร้างโรงงานใหม่เป็นหลกั

สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 249.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 43.53 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.2 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี
• เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น: เพ่ิมข้ึน 54.72 ลา้นบาท จากปริมาณการสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีมากข้ึน และจากกิจกรรมการลงทุนสร้างโรงงานใหม่เป็นหลกั
• หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ: ลดลง 6.41 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามก าหนด
• เงนิกู้ยืมระยะยำว: ลดลง 8.33 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามก าหนด
• เงนิกู้ยืมระยะส้ัน: เพ่ิมข้ึน 6.35 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของสินเช่ือเพ่ือการน าเขา้วตัถุดิบฟิลม์

หนีสิ้น

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 733.23 ลา้นบาท ลดลง 4.80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายเงินปันผล

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, %

738.03 733.23

107.51 162.23
59.27

52.868.3322.61
19.828.04
14.39943.79
982.53

1-Jan-21 1-Jan-22

35%

2%

20%

25%

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 31%

สินคา้คงเหลือ 23%

18%ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

2%อ่ืนๆ

สินทรัพยห์มุนเวียน
ทางการเงินอ่ืน

7%

+4.1%

31 ธ.ค. 64 30 ม.ิย. 65 31 ธ.ค. 64 30 ม.ิย. 65

ส่วนของผูถื้อหุ้น75%

เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิ0%
อ่ืนๆ2%

เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน17%

1% เงินกูย้ืมระยะสั้น

1%

78%

12%

2%
6%
1%8%สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า

11%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7%

11%

11

+4.1%
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23.38

12.76 13.09

Q2/64 Q1/65 Q2/65

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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3.91 4.21

2.93

Q2/64 Q1/65 Q2/65

2.75 2.62

1.63

Q2/64 Q1/65 Q2/65

15.20%

7.06% 8.28%

Q2/64 Q1/65 Q2/65

19.54%

8.95%
10.84%

Q2/64 Q1/65 Q2/65

0.29 0.25
0.34

Q2/64 Q1/65 Q2/65
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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
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ผู้มีอ ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ:

นาย ซุง ชง ทอย
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)


