
  
    

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 3 ปีบญัชี 2564 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563  เปลี่ยนแปลง %YoY 

รายได้รวม 1,311.54 739.20 572.34 77.43% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,146.76 679.59 467.17 68.74% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 94.22 87.34 6.88 7.88% 

EBIT 70.56 -27.73 98.29 354.49% 

ก าไรสุทธิ 57.70 -21.72 79.42 365.62% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.30 -0.11 0.41 372.73% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน

และการผ่อนคลายของสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากแรงสนับสนุน

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลบวกต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มี

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ท าให้ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มข้ึนร้อยละ 148.45 และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 158.18 ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2564 (1 เมษายน 

2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564) ดังนี้ 

1.    รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 572.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 467.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.74 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

หลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด  รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคา

น้ ามันในตลาดโลก ตลอดจนค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลดลง จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิด 

3.    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 6.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.88 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง

เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

สรุปโดยรวม ในไตรมาส 3 ของปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  57.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 79.42 

ล้านบาท หรือร้อยละ 365.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากยอดขายที่ เพิ่มขึ้นและ

ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.30 บาท 



  
    

 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,233.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 645.25 ล้านบาท เทียบ

กับวันที่  30 กันยายน 2563 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่า ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 

(TFRS 9) มาถือปฏิบัติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และสินค้าคงเหลือ ซึ่งสอดคล้องตามยอดขายที่

เพิ่มขึ้น  

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 1,377.24  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.67 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 

2563  โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,856.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.58 ล้านบาท จากก าไรสะสมที่ยัง

ไม่ได้จัดสรร และการปรับมูลค่าขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือปฏิบัติ ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของ

บริษัทฯ อยู่ที่ 20.06 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.36 เท่า 

กระแสเงินสด 

ส าหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม

ด าเนินงานเท่ากับ 472.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.95 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 279.34 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 161.62 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลงทุนในตราสารหนี้  ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

109.76 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 988.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

254.67 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 

 

  

   ขอแสดงความนับถือ 

                                             

 

 

       (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)                (นายคะซึโนริ อิโตะ) 

            ประธานกรรมการ    ประธานบริหาร 


