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11 กุมภาพนัธ ์2565 
  

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิไตรมาสที ่3 ปีบญัช ี2564/2565 สิน้สุดวนัที ่31 
 ธนัวาคม 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามทีบ่รษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดน้ าส่งงบการเงนิไตรมาสที ่3 
ปีบญัช ี2564/2565 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทั 
ขอชีแ้จงเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 
 

ปี 2564/65 ปี 2563/64

ต.ค. - ธ.ค. 64 ต.ค. - ธ.ค. 63

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,944.5                    2,593.1                    351.4 13.6%

ตน้ทุนการขายสนิคา้ 2,020.5                    1,731.5                    288.9 16.7%

ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -5.9 -23.7 17.8 75.1%

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 633.3                       486.0                       147.3 30.3%

ตน้ทุนทางการเงนิ 12.1                        6.5                          5.6 86.3%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 83.7 40.8 42.9 105.3%

ก าไรสุทธิ 402.0                       433.4                       -31.4 -7.2%

ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ (ลดลง)

 
  
ผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าไตรมาสที ่3 ปีบญัช ี2564/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 
2564) บรษิทัมกี าไรสุทธ ิ402.0 ลา้นบาท ลดลง 31.4 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 7.2 จาก 
ไตรมาสที ่3 ปีบญัช ี2563/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563) โดยมรีายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ประกอบดว้ย 
 

1. รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,944.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 351.4  ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 13.6  โดยมกีารเปลีย่นแปลงยอดจ าหน่ายของผลติภณัฑท์ัง้ 3 กลุ่มดงันี้ 
- กลุ่มบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์   เพิม่ขึน้รอ้ยละ     19.4 
- กลุ่มบรษิทั แอรโ์รคลาส   เพิม่ขึน้รอ้ยละ      9.7   
- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั เพิม่ขึน้รอ้ยละ     15.4 
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กลุ่มบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์ 
 ยอดขายกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ ์ปรบัตวัดขีึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยยอดขาย
ในประเทศทยอยฟ้ืนตวัตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด แมว้่าการลงทุนภาคเอกชนยงัไม่
ฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ขณะทีย่อดขายจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ยโุรป และ ญีปุ่่ นปรบัตวัดขีึน้ ส าหรบัยอดขาย
ในสหรฐัอเมรกิา ได้รบัประโยชน์จากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ ท าให้เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนตวัอย่าง
แขง็แกรง่ในช่วงปลายปี  
 
กลุ่มบริษทั แอรโ์รคลาส  
 ยอดขายของกลุ่มบรษิทั แอรโ์รคลาส ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากค าสัง่
ซือ้ของกลุ่มผูผ้ลติยานยนต์ทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่เตบิโตตามอุปสงคข์องผูบ้รโิภคทีต่้องการใชย้านยนต์
ส่วนตวัแทนระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่รถกระบะซึ่งใช้งานอเนกประสงค์ อย่างไรก็ตาม
ยอดขายของกลุ่มบรษิัท แอรโ์รคลาส ยงัคงได้รบัผลกระทบจากความล่าช้าจากกระบวนการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ 
 ส าหรบัธุรกจิในออสเตรเลยียอดขายชิน้ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ยงัคงปรบัตวัสูงขึน้ เมื่อเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แม้จะเริม่เหน็การชลอตวัจากไตรมาสที่ 2 ปีบญัช ี2564/2565 เนื่องจาก
ผลกระทบของมาตรการปิดเมอืงในบางพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และความล่าช้าจาก
การส่งมอบรถยนตใ์หม่เนื่องจากชปิขาดแคลน (Semiconductor Shortage) 
 
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 
 ยอดขายของบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ปรบัตวัดขีึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารซึ่งปรบัตวัดีขึ้นจากความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในยุควถิใีหม่  (New Normal) ทีน่ิยมสัง่อาหารแบบ จดัส่งถงึที ่(Delivery)  หรอืซือ้อาหารกลบัไป
รบัประทานทีบ่า้นมากขึน้  
 

2. ต้นทุนขายสนิคา้ 2,020.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 288.9 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
หรอื รอ้ยละ 16.7 ทัง้นี้ เป็นผลจากราคาวตัถุดบิกลุ่ม ปิโตรเคมบีางประเภทปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัไดจ้ดัหาวตัถุดบิจากแหล่งผลติในหลายประเทศเพื่อใหต้้นทุนเฉลีย่
จากราคาวตัถุดบิมรีาคาเหมาะสม  
 

3. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 5.9 ลา้นบาท ลดลงหรอืเป็นผลดขีึน้ 17.8 ลา้นบาท เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากค่าเงนิบาทมเีสถยีรภาพขึน้ เมือ่เทยีบกบัค่าเงนิสกุล
เหรยีญสหรฐั และสกุลอื่น  
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4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 147.3 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 30.3  โดยค่าใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้ในไตรมาสนี้ ไดแ้ก่ 
- ค่าขนส่งของกลุ่มแอโรเฟลกซ ์และ กลุ่มแอรโ์รคลาส  
- การเพิม่รา้นคา้สาขา TJM และการเพิม่บุคลากรในออสเตรเลยี  เพื่อรองรบัการ

ขยายตวัของธุรกจิ  
- นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัประเภทค่าใชจ้่ายโดยแยกผลขาดทุนทางเครดติทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้ออกมา ท าใหค้่าใชจ้่ายบรหิารในไตรมาสนี้แสดงเพิม่ขึน้ 37 ลา้นบาท ทัง้นี้
รายการดงักล่าวไมก่ระทบต่อก าไรสุทธ ิ

 
5. ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 5.6 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 86.3 จากไดก้ าไรของอตัรา

แลกเปลีย่นจากเงนิกู้ยมืและหนี้สนิในสกุลเหรยีญสหรฐั น้อยกว่าปีก่อน 
 

6. สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้เพิม่ขึน้ 42.9 ลา้นบาท จากการ 
ฟ้ืนตวัตามกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ทัง้นี้ ในไตรมาสนี้ บรษิทัรบัรูส้่วนแบ่งก าไรพเิศษ
จากกจิการรว่มคา้ Aeroklas Duys Pty.Ltd. แอฟรกิาใต ้รวม 27.3 ลา้นบาท เนื่องจากการ
ไดร้บัเงนิสนบัสนุนการลงทุนจากรฐับาล ประเทศแอฟรกิาใต ้

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถอื 
 
 นาย วชัรกฤษณ์ นพคณุ 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายบญัชแีละการเงนิ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 


