
 

 
 
 

 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าปีบัญชี 2562 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
ไตรมาส 
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รอบปีบัญชี   

2561 

รอบปีบัญชี 

2562 
%YoY 

รายได้รวม 1,439.49 1,390.26 1,317.88 1,333.65 5,614.13 5,481.27 -2.37% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,251.00 1,224.50 1,206.22 1,183.94 4,788.68 4,865.66 +1.61% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 103.61 104.66 114.92 95.48 392.98 418.67 +6.54% 

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
84.88 61.10 (3.27) 54.22 432.47 196.93 -54.46% 

ก าไรสุทธิ 70.56 50.78 (0.34) 45.53 358.62 166.54 -53.56% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.35 0.25 (0.002) 0.23 1.79 0.83 -53.56% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ประเด็นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีผลต่อยอดผลิตยานยนต์ไทย รวมถึงยอดขายและต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ในช่วงปีบัญชี 2562      

(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ดังนี้ 

1. รายได้ของบริษัทฯ ลดลง 132.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.37 จากปีก่อน ซึ่งมีผลมาจากยอดผลิต

รถจักรยานยนต์ที่ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ และต่ ากว่ายอดผลิตเมื่อปี 2561 

2. ต้นทุนการขายและบริการ เพิ่มข้ึน 76.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 จากปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนแปร

สภาพเพิ่มขึ้น 69.16 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบหลักจากพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีการปรับอัตรา

ค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ประมาณ 57.53 ล้านบาท และ

โครงการเกษียณอายุ (Voluntary Retirement) ของบริษัทฯ ประมาณ 12.57 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 67.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขาย  



 

 
 
 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 76.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบ

หลักจากพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และโครงการการเกษียณอายุเช่นกัน 

4. ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 166.54 ล้านบาท ลดลงประมาณ 192.07 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 53.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีก าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.83 บาท 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,848.78 ล้านบาท ลดลง 209.27 ล้านบาท จากวันที่ 30 

กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,267.70 ล้านบาท ลดลง 194.06 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลัก

มาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจาก

หนี้สินระยะยาว 

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,581.08 ล้านบาท ลดลง 15.22 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 ท าให้

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.91 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 

0.35 เท่า 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 377.68 ล้านบาท ลดลง 

370.49 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 

422.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.24 ล้านบาท โดยหลักจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 179.30 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2562 

โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ท าให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 599.21 

ล้านบาท ลดลง 223.76 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2561  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

   

                                                    (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)                (นายคะซึโนริ อิโตะ) 

                        ประธานกรรมการบริหาร          ประธานบริหาร 


