
  
    

 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 1 ปีบญัชี 2564 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 เปลี่ยนแปลง %YoY 

รายได้รวม 1,342.12 1,245.17               96.95 +7.79% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,094.72 1,074.00 20.72 +1.93% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 97.07 99.63 (2.55) -2.56% 

EBIT 150.33 71.54 78.79 +110.12% 

ก าไรสุทธิ 121.18 59.74 61.44 +102.85% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.63 0.30 0.33 +102.85% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐและ
ความคืบหน้าของวัคซีน COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อุปทานทั้งต่างประเทศและในประเทศ ผู้บริโภคมีก าลังซื้อ
เพิ่มขึ้น บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการเพิ่มการผลิต ท าให้ยอดผลิตรถยนต์ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 และ
รถจักรยานยนต์ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงไตรมาสที่ 
1 ปีบัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้ 

1.    รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 96.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 20.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเพิ่มข้ึน
ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลดลงตามราคาน้ ามันและการ
บริหารจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิด  

3.    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง  2.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากบริษัทมกีารบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด 

สรุปโดยรวม ในไตรมาส 1 ของปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  121.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 61.44 
ล้านบาท หรือร้อยละ 102.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากยอดขายที่เพิ่มข้ึนและประสิทธิภาพใน
การบริหารต้นทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก าไรตอ่หุ้นอยู่ที่ 0.63 บาท 



  
    

 

ฐานะทางการเงิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  4,946.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 358 ล้านบาท เทียบกับ
วันที่ 30 กันยายน 2563  โดยหลักจากการเพิ่มของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
วัดมูลค่า ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือ
ปฏิบัติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน และสินค้าคงเหลือ ซึ่งสอดคล้องตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการน าเงินสดไปลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 1,177.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.09 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 
2563 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน  3,768.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  219.91 ล้านบาท จากก าไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร และการปรับมูลค่าขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือปฏิบัติ ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของ
บริษัทฯ อยู่ที่ 19.61 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.31 เท่า 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 180.37 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 23.72 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 235.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.25 ล้านบาท โดยหลักจาก
การลงทุนในตราสารหนี้ และกิจการยังไม่มเีงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาบัญชีนี้ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 850.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
247.49 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มาตรการต่อเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส COVID-19 

จากเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด บริษัทฯได้ด าเนินมาตรการใน
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อรักษาผลการด าเนินงาน โดยการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ 
ก าลังคน และค่าใช้จ่าย ตลอดจนจัดท าประมาณการเพื่อควบคุมงบประมาณการลงทุนและควบคุมกระแสเงินสดอย่าง
เข้มงวด อีกทั้งมีการประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผนการผลิต
ที่สอดคล้องกัน และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   

                                                  (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)                (นายคะซึโนริ อิโตะ) 
                      ประธานกรรมการ               ประธานบริหาร 


