11 สิงหาคม 2564
เรือ่ ง ชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี บญ
ั ชี 2564/2565 สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบ่ ริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้นาส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1
ปี บญ
ั ชี 2564/2565 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทีผ่ ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้วนัน้ บริษทั
ขอชีแ้ จงเพิม่ เติม ดังนี้
ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้า
ต้นทุนการขายสินค้า
กาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรสุทธิ

ปี 2564/65
เม.ย. - มิ.ย. 64
2,934.1
1,972.6
20.2
568.2
17.2
45.8
449.5

ปี 2563/64
เม.ย. - มิ.ย. 63
1,952.1
1,388.3
-25.8
437.5
14.4
-20.7
74.6

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
981.9
584.3
46.0
130.7
2.8
66.5
374.9

50.3%
42.1%
178.4%
29.9%
19.6%
-321.1%
502.5%

ผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาไตรมาสที่ 1 ปี บญ
ั ชี 2564/2565 (1 เมษายน 2564 - 30
มิถุนายน 2564) บริษทั มีกาไรสุทธิ 449.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 374.9 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 502.5 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี บญ
ั ชี 2563/2564 (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) ซึง่ เป็ นช่วงฐานต่ าจากผลกระทบ
ของ COVID-19 มีกาไรสุทธิท่ี 74.6 ล้านบาท โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญประกอบด้วย
1. รายได้จากการขายสินค้า 2,934.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 981.9 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 50.3 โดยมีการเปลีย่ นแปลงยอดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ทงั ้ 3 กลุ่มดังนี้
- กลุ่มบริษทั แอร์โรเฟลกซ์
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.2
- กลุ่มบริษทั แอร์โรคลาส
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 95.0
- บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จากัด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.6
กลุ่มบริ ษทั แอร์โรเฟลกซ์
ยอดขายกลุ่มบริษทั แอร์โรเฟลกซ์ ในประเทศยังเติบโตช้าตามการฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากภาคเอกชนยังคงชะลอการลงทุน จากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม อีกทัง้ เกิดความล่าช้าจากกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
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ขณะที่ยอดขายตลาดในสหรัฐอเมริกา และยุโรปปรับตัวดีขน้ึ เทียบกับปี ก่อน กลุ่มบริษทั แอร์โรเฟลกซ์
ได้รบั ประโยชน์จากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึง่ ได้ผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์หลังการเร่งฉีดวัคซีน และมาตรการสนับสนุ นของรัฐบาล อีกทัง้ Pent Up
Demand ทีเ่ ร่งตัวขึน้ ส่วนยอดขายในเอเชียทยอยฟื้ นตัว
กลุ่มบริ ษทั แอร์โรคลาส
ยอดขายของกลุ่มบริษทั แอร์โรคลาส ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากคาสังซื
่ ้อของกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ทงั ้ ใน
และต่างประเทศ ซึง่ เติบโตตามอุปสงค์ของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการใช้ยานยนต์ส่วนตัวแทนระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รถกระบะซึง่ ใช้งานอเนกประสงค์ อย่างไรก็ตาม เมือ่ เทียบกับปี บญ
ั ชีก่อน เป็ นช่วงฐาน
ต่าจากผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลให้ค่ายรถยนต์หลายแห่งในประเทศประกาศหยุดการผลิตชัวคราว
่
และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้รบั ผลกระทบจากอุปสงค์ทล่ี ดลง
สาหรับธุรกิจในประเทศออสเตรเลียมียอดขายชิน้ ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์เพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
คนออสเตรเลียนิยมท่องเทีย่ วในประเทศมากขึน้
บริ ษทั อีสเทิ รน์ โพลีแพค จากัด
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกสาม ส่ ง ผลต่ อการอุ ปโภคบริโภคภายในประเทศลดลง
กดดันยอดขายบริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จากัด พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถ้วยน้ า
แต่อย่างไรก็ตามบริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จากัด สามารถชดเชยด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่
อาหารซึง่ ปรับตัวดีขน้ึ จากความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุควิถใี หม่ (New Normal) ทีน่ ิยมสังอาหารแบบ
่
จัดส่งถึงที่ (Delivery) หรือซือ้ อาหารกลับไปรับประทานทีบ่ า้ นมากขึน้
2. ต้นทุนขายสินค้า 1,972.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 584.3 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หรือ ร้อยละ 42.1 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีต่ ่ากว่ายอดขาย จากการบริหารจัดการให้ตน้ ทุนใน
การผลิตลดลง
3. กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น 20.2 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่
ขาดทุน 25.8 ล้านบาท เป็ นผลมาจากค่าเงินบาท ทีป่ รับตัวอ่อนลงในไตรมาสนี้ เทียบกับ
ค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และสกุลอื่น
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ 130.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 29.9 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ใน
อัตราทีต่ ่ากว่ายอดขาย โดยบริษทั ยังให้ความสาคัญแก่การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารอย่างต่อเนื่อง
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5. ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 2.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 19.6 จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีล่ ดลง และ มีส่วนของดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน TFRS 16 ถึงแม้ในภาพรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ลดลง
6. ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าเพิม่ ขึน้ 66.4 ล้านบาท จากการ
ฟื้ นตัวตามกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปี บญ
ั ชีก่อน บริษทั
ได้รบั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นาย วัชรกฤษณ์ นพคุณ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายบัญชีและการเงิน
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
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