
  
    

 

 วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 3 ปีบัญชี 2565 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 3 ปีบัญชี 2565 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 3/2564 เปล่ียนแปลง %YoY 

รายได้รวม 1,397.58 1,311.54 86.03 6.56% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,316.13 1,146.76 169.37 14.77% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 94.17 94.22 (0.06) -0.06% 

EBIT (12.72) 70.56 (83.28) -118.03% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (13.40) 57.70 (71.10) -123.23% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) (0.07) 0.30 (0.37) -123.33% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้มีการเติบโตต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ลด
น้อยลงประกอบกับมาตรการการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนและ    
เซมิคอนดักเตอร์ยังคงยืดเย้ือ อีกท้ังการเพ่ิมข้ึนของราคาของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสงครามระหว่าง
รัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะราคาน้ ามันและพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐได้มี
นโยบายการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเพ่ือลดอัตราเงนิเฟ้อท่ียังคงสูง ส่งผลให้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเมื่อเทียบกับเงนิ
สกุลต่างๆ ซ่ึงจากปัจจัยต่างๆข้างต้น ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงไตรมาสท่ี 3 
ปีบัญชี 2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้ 

1.    รายได้รวมของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน 86.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

2. ต้นทุนการขายและบริการเพ่ิมข้ึน 169.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.77 จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน โดย
หลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลักท่ีเพ่ิม ข้ึนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของราคา
น้ ามันในตลาดโลก ตลอดจนค่าขนส่งท่ีสูงข้ึนจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 

3.    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 0.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.06 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

สรุปโดยรวม ในไตรมาส 3 ของปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ -13.40 ล้านบาท ลดลงประมาณ 71.10 
ล้านบาท หรือร้อยละ 123.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนสูง ท้ังนี้  
บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นอยู่ท่ี -0.07 บาท 



  
    

 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 5,208.69 ล้านบาท ลดลง 86.68 ล้านบาท เทียบกับ
วันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยหลักจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการทบทวนประมาณ
การกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่ม กิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วง
ระยะเวลาท่ีกิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่ 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 1,501.04 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 100.14 ล้านบาท เทียบกับวันท่ี 30 กันยายน 
2564 โดยหลักจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 ท้ังนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,707.65 ล้านบาท ลดลง 186.82 ล้านบาท จากก าไรสะสมท่ียังไม่ไ ด้
จัดสรรอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล และจากองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของส าหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ซ่ึงลดลงจากการทบทวนประมาณการกระแสเงนิสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับ
กระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาท่ีกิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการ
ผลิตแห่งใหม่ ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ท่ี 19.29 บาท และมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ท่ี 0.40 เท่า 

กระแสเงินสด 

ส าหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรม
ด าเนินงานเท่ากับ 204.53 ล้านบาท ลดลง 268.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 207.51 ล้านบาท ลดลง 71.83 ล้านบาทเมือ่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลัก
ลดลงจากเงินลงทุนในตราสารหนี ้ตลอดจนมีเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 170.17 ล้านบาท เพ่ิม ข้ึน 60.43 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากมาการจ่ายเงินปันผล  

ท้ังนี้  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 830.17 ล้านบาท ลดลง 
158.55 ล้านบาท เทียบกับวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   

                                                  (นางพิมพ์ใจ ล้ีอิสสระนุกูล)                (นายชิเกคิ ยามาดะ) 
                      ประธานกรรมการ               ประธานบริหาร 


