
  
    

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 3 ปีบญัชี 2563 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เปลี่ยนแปลง %YoY 

รายได้รวม 739.20 1,317.88 (578.68) -43.91% 

ต้นทุนการขายและบริการ 679.59 1,206.22 (526.63) -43.66% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87.34 114.92 (27.58) -24.00% 

EBIT (27.73) (3.27) (24.46) 748.01% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (21.72) (0.34) (21.38) 6288.24% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
(บาทต่อหุ้น) 

(0.110) (0.002) (0.108) 6288.24% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

เหตุการณ์สุดวิสัยของโรคระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์อุปทานทั้งต่างประเทศและใน
ประเทศ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ผู้บริโภคมีก าลังซื้อลดลง บริษัทผลิตรถยนต์ต่างๆ ท า
การหยุดผลิตซึ่งมีผลต่อยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยที่ลดลง โดยส าหรับบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วน
ระดับต้นและรอง (1st Tier และ 2nd Tier) ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะดงักล่าว ซึ่งส่งผลถึงยอดขายและต้นทุน
การผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2563 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563) 
ดังนี้ 

1.    รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง 578.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.91 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลมา
จากยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ลดลงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.    ต้นทุนการขายและบริการลดลง 526.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.66 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
หลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลดลงตามราคาน้ ามันที่ปรับลดลง ตลอดจนอุปสงค์อุปทานของตลาด 

3.    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 27.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
หลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 

สรุปโดยรวม ในไตรมาส 3 ของปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 21.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 21.38 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6,288.24 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.11 บาท 



  
    

 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,318.73 ล้านบาท ลดลง 530 ล้านบาท เทียบกับ
วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยหลักจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 849.65 ล้านบาท ลดลง 418 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2562  
โดยหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,469.08 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาท ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 
(Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.62 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.24 เท่า 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 449.78 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 247.56 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 117.72 ล้านบาท ลดลง 195.53 ล้านบาท ตลอดจนมี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 197.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.91 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้น
ทุนซื้อคืน 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 734.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
201.42 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

มาตรการต่อเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส COVID-19 

จากเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ยอดขายโดยการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ ก าลังคน และค่าใช้จ่าย ตลอดจนจัดท าประมาณการ
เพื่อควบคุมงบประมาณการลงทุนและควบคุมกระแสเงินสดอย่างเข้มงวด อีกทั้งมีการประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่ อเตรียมและวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกัน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้
ความส าคัญต่อการติดตามประกาศและข้อก าหนดต่างๆของภาครัฐเพื่อพร้อมให้ความร่วมมือ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   

                                                  (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)                (นายคะซึโนริ อิโตะ) 
                   ประธานกรรมการบริหาร     ประธานบริหาร 


