
  
    

 

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) ประจ าปีบญัชี 2565 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับผลการด าเนินงานปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) รอบปีบัญชี 2565 รอบปีบัญชี 2564 เปลี่ยนแปลง %YoY 

รายได้รวม 5,951.10 5,371.10 580.00 +10.80% 

ต้นทุนการขายและบริการ 5,442.82 4,577.50 865.32 +18.90% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 385.90 372.54 13.36 +3.59% 

EBIT 122.38 421.07 (298.69) -70.94% 

ก าไรสุทธิ 109.94 340.03 (230.09) -67.67% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.57 1.77 (1.20) -67.68% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

จากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นจากการคลี่คลายของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แต่
เนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน และผลกระทบของ
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานโลก การขาดแคลนน้ ามัน และราคาน้ ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับการหยุดชะงักของการผลิตวัตถุดิบต้นน้ า การขาดแคลนแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการผลิตของสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ทั่วโลก ทั้งนี้ ยอดผลิต
รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.96 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งจากปัจจัยต่างๆข้างต้น ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปีบัญชี 2565 
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 

1.    รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 580 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.80 จากปีก่อน  

2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 865.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.90 จากปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุน
วัตถุดิบหลักที่เพิ่มข้ึนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันในตลาดโลก 

3.    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 13.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.59 จากปีก่อน  

4.    บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 13.18 ล้านบาท 

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 109.94 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1.92 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นสูง ทั้งนี้  บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.57 บาท 



  
    

 

โดยในปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค าแนะน าหรือ
ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น 40.01 ล้านบาท 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,272.35 ล้านบาท ลดลง 23.02 ล้านบาท เทียบกับ
วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการทบทวนประมาณ
การกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วง
ระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่ 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 1,440.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.41 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2564 
โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,832.03 ล้านบาท ลดลง 62.44 ล้านบาท จากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล และจากองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของส าหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ซึ่งลดลงจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับ
กระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการ
ผลิตแห่งใหม่ ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 19.94 บาท และมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.38 เท่า 

กระแสเงินสด 

ส าหรับปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 340.46 ล้านบาท ลดลง 269.46 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 276.34 ล้านบาท ลดลง 
125.62 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักลดลงจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตลอดจนมีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 170.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
โดยหลักจากมาการจ่ายเงินปันผล  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 897.27 ล้านบาท ลดลง 
106.05 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2564 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต  

สถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงท้ายของปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 นั้น มีแนวโน้มที่จะฟื้น
ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากการใช้
จ่ายภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ลดลง การเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามประเทศที่เพิ่มขึ้น ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ทยอยกลับมาใกล้เคียงสู่ภาวะปกติ 

ด้านเศรษฐกิจโลกและการส่งออกยังคงมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานและ
อาหารที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ผลิตไปสู่ราคาสินค้า รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ตึงตัว
มากขึ้นของต่างประเทศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งหวังสกัดอัตราเงินเฟ้อ ยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นตัวของ



  
    

 

เศรษฐกิจจีนที่ท าได้ช้า อาจส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จนอาจ
มีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยในตลาดส่งออกอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา หรือภูมิภาคยุโรป 

ส าหรับปัจจัยทางด้านต้นทุน แม้ราคาพลังงานจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา แต่
ราคาพลังงานทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงจากปัญหาความขัดแย้งในยุโรประหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้ออย่าง
ต่อเนื่อง  และได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วน รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้
การคงนโยบาย COVID-Zero ของประเทศจีน ยังคงส่งผลกระทบต่อการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และอุปสงค์ต่อความ
ต้องการของสินค้า อย่างไรก็ตามการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ของชิ้นส่วนรถยนต์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  โดย
อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในไตรมาส 3/65 ที่การขาดแคลนชิ้นส่วนของรถยนต์บาง
รุ่นกลับมาเป็นปกติ รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้น  

ส าหรับปี 2566 คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ยานยนต์ในระบบสันดาปภายใน (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาพัฒนาการของระบบการขนส่งทาง
บกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีความพร้อมทางด้านวิจัยและพัฒนา มี
ประสบการณ์และความพร้อมในด้านพัฒนาการรองรับยานยนต์ทุกระบบเพื่อให้ทันเวลาและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   

                                                  (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)                (นายชิเกคิ ยามาดะ) 
                      ประธานกรรมการ               ประธานบริหาร 


