
  
    

 

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 2 ปีบญัชี 2565 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 2/2564 เปลี่ยนแปลง %YoY 

รายได้รวม 1,594.79 1,449.35 145.44 10.03% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,423.56 1,188.75 234.81 19.75% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 100.93 96.37 4.56 4.73% 

EBIT 70.29 164.22 (93.93) -57.20% 

ก าไรสุทธิ 64.15 131.89 (67.74) -51.36% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.33 0.69 (0.36) -52.17% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น โดย
หลักจากราคาน้ ามันและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขาดแคลนด้านก าลังการผลิตของวัตถุดิบต้นน้ า อีก
ทั้งความต้องการสินค้าและบริการในภาคธุรกิจของหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบด้านวัตถุดิบขาดแคลน
และราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการล็อคดาวน์อย่างต่อเนื่องในประเทศจีนจากการด าเนินนโยบาย Covid-
Zero ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยการ
ฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าและมาตรการการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2565 (1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

1.    รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 145.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.03 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 234.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
หลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคา
น้ ามันในตลาดโลก ตลอดจนค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์  

3.    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.73 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

สรุปโดยรวม ในไตรมาส 2 ของปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 64.15 ล้านบาท ลดลงประมาณ 67.74 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 51.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
ก าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.33 บาท 



  
    

 

 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,240.76 ล้านบาท ลดลง 54.62 ล้านบาท เทียบกับ
วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการทบทวนประมาณ
การกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วง
ระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่ 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 1,521.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.51 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 
2564 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,719.34 ล้านบาท ลดลง 175.13 ล้านบาท จากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล และจากองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของส าหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ซึ่งลดลงจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับ
กระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการ
ผลิตแห่งใหม่ ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 19.35 บาท และมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.41 เท่า 

กระแสเงินสด 

ส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน
เท่ากับ 168.20 ล้านบาท ลดลง 211.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน 121.62 ล้านบาท ลดลง 150.43 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักลดลงจาก
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 170.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.47 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากมาการจ่ายเงินปันผล  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 879.73 ล้านบาท ลดลง 23.67 
ลา้นบาท เทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   

                                                  (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)                (นายชิเกคิ ยามาดะ) 
                      ประธานกรรมการ               ประธานบริหาร 


