วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (MD&A) สาหรับไตรมาส 2 ปีบญ
ั ชี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 2/2563

เปลี่ยนแปลง

%YoY

รายได้รวม

1,449.35

1,327.01

122.34

9.22%

ต้นทุนการขายและบริการ

1,188.75

1,098.32

90.43

8.23%

96.37

105.74

(9.37)

-8.86%

EBIT

164.21

122.95

41.26

33.56%

กาไรสุทธิ

131.89

99.49

32.40

32.57%

0.69

0.50

0.19

38.00%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

รายงานภาพรวมผลการดาเนินงาน
เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากความคืบหน้าการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายของสถานการณ์โควิด-19 ใน
หลายประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่ง
ผลบวกต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งต่างประเทศและในประเทศ ส่งผลให้มีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทาให้
ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68 และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.36 ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2564 (1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) ดังนี้
1. รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 122.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 90.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลัก
จากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามัน และ
ค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
3. ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริหารลดลง 9.37 ล้ านบาท หรือร้อยละ 8.86 จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่อ น
เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด
4. บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 21.56 ล้านบาท

สรุปโดยรวม ในไตรมาส 2 ของปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 131.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 32.42
ล้านบาท หรือร้อยละ 32.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพใน
การบริหารค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกาไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.69 บาท
ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,184.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 596.11 ล้านบาท เทียบ
กับวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยหลักจากการเพิ่มของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
วิธีการวัดมูลค่า ซึ่งเป็นผลจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มา
ถือปฏิบัติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ซึ่งสอดคล้องตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
หนี้สินรวมของบริษั ทฯ มี จานวน 1,389.88 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 350.31 ล้านบาท เทียบกับ วัน ที่ 30 กันยายน
2563 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ทั้งนี้ บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 3,794.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.80 ล้านบาท จากกาไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร และการปรับมูลค่าขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือปฏิบัติ ทาให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของ
บริษัทฯ อยู่ที่ 19.74 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.37 เท่า
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 380.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
140.76 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 272.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.85 ล้านบาท โดยหลักจากการ
ลงทุ นในตราสารหนี้ ตลอดจนมี เงินสดสุ ทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการจั ดหาเงิน 109.76 ล้ านบาท โดยหลั กจากการจ่ าย
เงินปันผล
ทั้ งนี้ ณ วั นที่ 31 มี น าคม 2564 บริษั ท ฯ มี เงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สด 903.30 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ น
413.41 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
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