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5 กรกฎาคม 2565 

เรื่อง รายงานการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ที.อาร.์วี. รบัเบอร ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งจดัขึน้เมื่อ

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท  ตามรายละเอียดดงันี ้

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัท                                              

1. วนัท่ีท ารายการ : เดือนกรกฎาคม 2565 

2.คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง : ผูข้าย  :  บรษิัท ที.อาร.์วี. รบัเบอร ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ือ้  : 1.นายภาคภมูิ   อรพินทร ์

           2.นายกฤศวชัร ์  อรพินทร ์

           3.นายสหภทัร    อรพินทร ์   

ความสมัพนัธ:์ ไม่มี 

3.ลกัษณะทั่วไปของรายการ : ขายที่ดินเปล่าจ านวน 2 แปลง 

และขนาดของรายการ : เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

มลูค่าของสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไป  100,000,000   บาท 

มลูค่าของสินทรพัยร์วม  379,230,420  บาท  เท่ากบัรอ้ยละ 26.37 

ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ค  านวณขนาดรายการจากงบ  

การเงินของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2565 ซึ่งมีมลูคา่เทา่กบัหรอืสงูกวา่รอ้ยละ   

15 แตต่  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าและจ าหน่ายไป ดงันัน้บรษิัท 

ตอ้งเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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4.รายละเอยีดของสินทรพัยท์ี่จะ

ขาย     

: ที่ดินเปล่า จ านวน 2 แปลง คือ     

1. โฉนดเลขที่ 1146 เลขที่ดิน 5 หนา้ส ารวจ 91 ขนาด 18-2-93 (ไร-่งาน-ตร.ว.) 

2. โฉนดเลขที่ 1147 เลขที่ดิน 4 หนา้ส ารวจ 92 ขนาด 17-2-79 (ไร-่งาน-ตร.ว.)     

        หมายเหต ุ โฉนดที่ดินตัง้อยูใ่นเขต ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 5.มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน วิธีการช าระเงิน และเงื่อนไขส าคญัอื่น ๆ ตามที่ตกลงกนั  

                                                          :     รบัเงินจากการขายที่ดินจ านวน 100 ลา้นบาท รบัช าระเป็นแคชเชียรแ์ละเงินสด                     

การรบัช าระและการโอนกรรมสิทธ์ิ ท า ณ กรมท่ีดิน ภายในวนัเดียวกนั โดยจะท าธุรกรรมใหเ้สรจ็ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 

6.มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะขาย                       1.โฉนดเลขที่ 1146 เนือ้ที่ 18-2-93 (ไร-่งาน-ตร.ว.)   

   ราคาทนุ 24,340,000 บาท  ราคาประเมิน* 14,611,350 บาท 

   ราคาขาย 51,420,533 บาท 

  2.โฉนดเลขที่ 1147 เนือ้ที่ 17-2-79 (ไร-่งาน-ตร.ว.)  

   ราคาทนุ 24,776,500 บาท  ราคาประเมิน* 13,804,050 บาท 

   ราคาขาย 48,579,467 บาท 

* ราคาประเมินอา้งอิงมาจากราคาของกรมธนารกัษ์ 

ระหว่างด าเนินการเตรียมขอ้มูลเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิไดม้ีผู้ซือ้รายใหม่เข้ามาเสนอ             

ราคาเพิ่มขึน้ ทางบริษัทจึงไดพ้ิจารณาเจรจาราคากบัผูซ้ือ้รายเดิมจนได้ขอ้สรุปเป็น  

ราคาใหม่ตามขอ้มลูที่แจง้แกไ้ข  

7.เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูคา่ขาย    :          ราคาที่ตกลงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 
 
8.วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนท์ี่จะไดร้บั 
 

: น าเงินดงักล่าวไปใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนเพื่อใชพ้ฒันาบรษิัท 

บุคคลที่เก่ียวโยงและลกัษณขอบเขต

ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

: ไม่มี 

9.ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการด าเนินการดงักล่าวมีความโปรง่ใส 

ไม่ขดัต่อนโยบายบริษัท ไม่มีการขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ กับบุคคลที่เก่ียวโยง
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กันกับทางบริษัทตามนิยามของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) สามารถเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทใหพ้ิจารณาในกรณีดงักล่าวได ้

10.ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท : คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจ้ าหน่ายสินทรพัยข์องบริษัท คือ ท่ีดินจ านวน 2 แปลง 

มลูค่ารวมไม่ต ่ากว่า 80,146,000 บาท ได ้

   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายธีรวฒุิ นวมงคลชยักจิ) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ผูม้ีอ  านาจลงนามสารสนเทศ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์

บริษัท ท.ีอาร.์วี. รับเบอร ์โปรดักส ์จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศตามบัญชี (2) ตามเกณฑก์ารได้มาหรือจ าหน่ายไปของสนิทรัพย ์

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ตอ่สารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูที่ระบุไวใ้นสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูที่เสนอต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความระมดัระวงั และรบัรองว่าขอ้มลูที่ระบไุวใ้น

สารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้งและมีสาระส าคญัครบถว้น ไม่ขาดขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัที่ควรแจง้ ตลอดจนไม่มีขอ้ความที่ท  าให้

บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

2. (กรณีที่มี) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของ

ผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา 

 บริษัทไดว้่าจา้งประเมินราคาสินทรพัย ์คือ บริษัท โนเบิล้ พร็อพเพอรต์ี ้แวลเูอชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินราคา

สินทรพัยท์ี่อยู่ในรายชื่อของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“กลต”) เพื่อประประเมินราคาที่ดิน

และประกอบการพิจารณาการเขา้ท ารายการ ทัง้นี ้บริษัทผูป้ระเมินราคาที่ดินไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือถือหุน้ในบริษัทแต่อย่าง

ใด 

3. รายละเอียดของมูลหนี ้

 -ไม่มี- 

4. ข้อมูลของบริษทั และการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 

4.1 ประวัติความเป็นมา 

 เดิมจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นจ ากัด ที.อาร.์วี. รับเบอรโ์ปรดักส ์ 1996 เมื่อเดือน สิงหาคม 2539 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 500,000 บาท ต่อมาบริษัท ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดกับกระทรวงพาณิชย ์เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2548 โดย

เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท ที.อาร.์วี. รบัเบอร ์โปรดกัส ์ จ ากดั ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปร

สภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 และไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 บรษิัทไดม้ีการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศกัยภาพการ

แข่งขนั โดยปัจจบุนับรษิัทมีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 105,000,000 บาท  



                                                                   บรษิทั ท.ีอาร.์ว.ี รบัเบอร์ โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

 6 

4.2 โครงสร้างองคก์ร ของบริษัทมีดังนี ้
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4.3 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ที.อาร.์วี. รบัเบอร ์โปรดกัส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TRV”) ประกอบธุรกิจมีวตัถปุระสงคเ์พื่อผลิตและ

จ าหน่ายชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนตแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า บรษิัทมุ่งพฒันาคณุภาพในการผลิตและการบรกิารใหเ้ทียบเท่าระดบั

สากลดว้ยการบริหารจดัการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับลูกคา้ โดยผ่านการรบัรองมาตรฐานระบบ

บรหิารงานคณุภาพ (ISO 9001) และผ่านการรบัรองมาตรฐาน IATF 16949 ส าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์ปัจจบุนั บรษิัทผลิต

และจดัจ าหน่ายสินคา้จ าแนกตามกลุ่มลกูคา้อตุสาหกรรม ดงันี ้ 

(1) ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต ์อาทิ ท่อยางกนักระแทก ยางรอ้ยสายไฟในรถยนต ์ปะเก็นยาง ยางโอรงิ ลกูยาง 

ซีลยาง ยางแป้นเบรก ยางกนัล่ืน เป็นตน้ 

(2) ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ชิน้ส่วนยางในหม้อหุงข้าว ป๊ัมน ้า เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่ น 

ไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร ์ตูเ้ย็น เครื่องกรองอากาศ เป็นตน้ 

(3) ชิน้ส่วนยางขึน้รูปอื่น ๆ อาทิ ชิน้ส่วนยางในเครื่องจกัรการเกษตร ท่าประปา เป็นตน้ 
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4.4 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา และปีปัจจุบันถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมทัง้ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาและปี 

ปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 

หมายเหต ุ:  รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการขาย 

                                                                                                                                                            ( หน่วย  :  ลา้นบาท ) 

งบก าไรขาดทุน 

                                                                         งบการเงินรวมรายปีและไตรมาส 
31 มีนาคม 2565 

(ยังไม่ได้รวจสอบ) 
2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

   ล้านบาท ร้อยละ    ล้านบาท ร้อยละ    ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 46.98 100.00 177.58 100.00 159.41   100.00 167.98 100.00 
ตน้ทนุขาย (29.38) 62.54 (107.58) 60.58 (99.20) 62.23 (105.85) 63.01 
ก าไรข้ันต้น 17.60 37.46 70.00 39.42 60.21 37.77 62.13 36.99 
รายไดอ่ื้น 0.06 0.12 0.99 0.55 0.24 0.16 0.57 0.34 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (2.61) 5.55 (10.73) 6.04 (7.97) 5.00 (7.43) 4.42 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (6.75) 14.36 (27.96) 15.74 (24.77) 15.54 (19.75) 11.76 
ก าไรจากการด าเนินงาน 8.29 17.66 32.30 18.19 27.71 17.39 35.52 21.15 
ตน้ทนุทางการเงิน (0.39) 0.82 (1.88) 1.06 (1.29) 0.81 (4.15) 2.47 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 7.91 16.83 30.42 17.13 26.42 16.58 31.37 18.68 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (1.93) 4.11 (6.27) 3.53 (5.22) 3.28 (6.10) 3.64 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 5.98 12.72 24.15 13.60 21.20 13.30 25.27 15.04 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจาก
งาน-สทุธิจากภาษี 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

(1.67) 

 
 

0.94 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

(1.67) 

 
 

0.99 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5.98 12.72 22.48 12.66 21 .20  13.30 23.60 14.05 
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บริษัทมีรายไดจ้ากการขายในปี 2562 - 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 167.98 ลา้นบาท 159.41 ลา้นบาท 
177.58 ลา้นบาท และ 46.98 ลา้นบาท โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.39 เมื่อเทียบยอดรายไดข้องปี 2563 กับปี 
2564 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 36.99 รอ้ยละ 37.77 รอ้ยละ 39.42 
และรอ้ยละ 37.46 ตามล าดบั บรษิัทมีก าไรเบ็ดเสรจ็จากงบการเงินปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 23.60 ลา้น
บาท 21.20 ลา้นบาท 22.48 ลา้นบาท และ 5.98 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้หากพิจารณาก าไรสทุธิก่อนการวดัมลูค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน บริษัทจะมีก าไรสุทธิเท่ากับ 25.27 ลา้นบาท 21.20 ลา้นบาท 24.15 ลา้นบาท และ 5.98 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นก าไรสทุธิรอ้ยละ 15.04 รอ้ยละ 13.30 รอ้ยละ 13.60 และรอ้ยละ 12.72 ตามล าดบั 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 46.98 ลา้นบาท ลดลง 1.35 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั 31 มีนาคม 
2564 สาเหตุหลักมาจากยอดขายกลุ่มชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนตล์ดลง 2.70 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนชิน้ส่วน
ประกอบบางรายการท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มาใชเ้ป็นชิน้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผูผ้ลิตยานยนต ์ท าใหร้ถบางรุ่น
ตอ้งพกัสายการผลิตและการพฒันารถรุน่ใหม่ก็ชะลอแผนออกไป  ในขณะเดียวกนัค าสั่งซือ้จากต่างประเทศก็ลดลง แต่ในส่วน
ของผลิตภณัฑช์ิน้ส่วนยางขึน้รูปในเครื่องใชไ้ฟฟ้าของบรษิัทยงัคงมียอดรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ 1.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.06 
เนื่องจากเครื่องใชไ้ฟฟ้ารวมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวก ที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัยงัคงเป็นสินคา้ที่ผูบ้ริโภคยงัคงมี
ความตอ้งการอยู่อย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายเกิดจากการผลิตและจดัจ าหน่ายชิน้ส่วนยางขึน้รูปของบรษิัทซึง่เป็นรายไดจ้ากการขาย
ภายในประเทศทัง้หมด สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต ์ชิน้ส่วนยางขึน้รูปใน
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และชิน้ส่วนยางขึน้รูปอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษทัแบ่งตามผลิตภัณฑ ์ในปี 2563 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 

หมายเหต:ุ  รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการขายรวม 

รายการ 

  งวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม และ งวดไตรมาส  

31 มีนาคม 2565 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ปี 2564 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ปี 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

  ล้านบาท  ร้อยละ   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท         ร้อยละ 
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต ์ 24.07 51.23 95.08 53.54 70.25 44.07 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)     35 .35   
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในเครื่องใชไ้ฟฟ้า 22.31 47.50 80 .76  45 .48  87.81 55.08 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)     (12.53)  
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปอ่ืนๆ 0.60 1.28 1.74 0.98 1.35 0.85 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)     28.89  

รายได้จากการขายรวม 46.98 100 177.58 100.00 159.41 100 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)     11.39  
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 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 177.58 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 18.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.39 
เมื่อเทียบกบัปี 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากยอดสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้จากกลุ่มผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตจ์ านวน 24.83 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.35 เมื่อเทียบกบักลุ่มผลิตภณัฑเ์ดียวกัน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของสถานการณโ์ควิด-19 
ที่กลุ่มผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตช์ะลอค าสั่งซือ้ในปี 2563 ทัง้นี ้ค  าสั่งซือ้ของกลุ่มผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตท์ยอยกลบัมาในช่วงครึง่ปี
หลังของปี 2563 และตลอดทั้งปี 2564 ยอดการสั่งซือ้ก็ยังมีเพิ่มขึน้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะยอดการผลิตและจ าหน่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศกลบัมาฟ้ืนตวั หลงัความกังวลเก่ียวกับสถานการณโ์ควิด-19 เริ่มกลบัมาคล่ีคลายและฟ้ืนตวั
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่กลับมามีแนวโนม้ดีขึน้ นอกจากนี ้บริษัทก็ยงัคงรกัษายอดการสั่งซือ้ของกลุ่มผูผ้ลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และผูผ้ลิตชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าไวไ้ดใ้กลเ้คียงกับปี 2563 โดยมียอดขายอยู่ที่ 80.76 ลา้นบาท ลดลง 7.05 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราลดลงอยู่ที่รอ้ยละ 8.04 เมื่อเทียบกบักลุ่มเดียวกนั สาเหตเุนื่องมาจากการด าเนินชีวติในสถานการณโ์ควดิ-19 จากปี 2563 
ก็ยงัมีกลุ่มประชาชนบางส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัหรือท างานในที่พกัอาศยัระหว่างวนัเช่นเดิม จึงส่งผลใหค้วามตอ้งการในการใช้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัการด าเนินชีวติยงัคงมีความจ าเป็นต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา 

 ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายกลุ่มผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนต ์เท่ากับ รอ้ยละ 51.23 สงูกว่ากลุ่ม
ผูผ้ลิตชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่มีรายไดร้วมอยู่ที่รอ้ยละ 47.50 เนื่องจากค าสั่งซือ้รถยนตย์งัคงมีเขา้มาอย่างต่อเนื่อง 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษัทประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนวตัถดุิบที่มีองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ยางคอมพาวดแ์ละสารเคมีต่างๆ 2) 
ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานผลิตซึ่งประกอบไปดว้ยเงินเดือน ค่าแรงรายวนั สวสัดิการและเบีย้เลีย้ง และ 3) ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตมีองคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา ค่าบรรจภุณัฑ ์ค่าซ่อมแซมบ ารุงและค่าวสัดสิุน้เปลือง  

ปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุขายเท่ากบั 107.58 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 8.38 ลา้นบาท มีสาเหตมุาจากตน้ทนุวตัถดุิบเพิ่มขึน้
จากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ รวมถึงราคาน า้มนัดิบซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของยางคอมพาวดป์รบัตัวเพิ่มขึน้ระหว่างปี 
2564 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ส่งผลใหร้าคาวตัถดุิบยางคอมพาวดป์รบัตวัเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย และตน้ทนุแรงงานเพิ่มขึน้จากอตัรา
ค่าแรงพนกังานรายวนัและรายเดือนปรบัเพิ่มขึน้ ค่าใชจ้่ายในการผลิตปรบัลดลงจากการควบคมุและจดัการของฝ่ายผลิต  

 ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายเท่ากับ 29.38 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 62.54 ปรบัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั
ตน้ทนุขาย ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่อยู่ที่รอ้ยละ 60.58 ปรบัเพิ่มขึน้เนื่องจากราคาวตัถดุิบปรบัตวัสงูขึน้ 
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ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 

              ก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 60.21 ลา้นบาท และ 70.00 ลา้นบาท และ 17.60 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ  37.77 รอ้ยละ 39.42 และรอ้ยละ 37.46 ตามล าดบั 

ปี 2564 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 70.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นปีที่มีการเปล่ียนแปลงของสดัส่วนรายไดจ้ากการขายที่มี
นยัส าคญั กล่าวคือ มีรายไดจ้ากการขายชิน้ส่วนยางขึน้รูปในกลุ่มผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตร์อ้ยละ 53.54 คิดเป็นสดัส่วนเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 9.47 จากปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่ยอดขายกลุ่มนีม้ียอดขายสงูสดุในกลุ่ม ซึ่งมีสาเหตมุาจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่เริ่ม
คล่ีคลายและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มกลบัมามีแนวโนม้ดีขึน้ ท าใหย้อดค าสั่งซือ้กลบัมาเพิ่มขึน้และยงัเป็นกลุ่มสินคา้ที่มี
อตัราก าไรขัน้ตน้สงูกว่ากลุ่มอื่น ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราก าไรขัน้ตน้ของปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.65 จากปี 2563  แต่ในไตรมาส 
1 ปี 2565 รายไดจ้ากกลุ่มชิน้ส่วนยานยนตก์็สงูกว่าชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้า  แต่ปัจจยัดา้นราคาวตัถุดิบที่สงูขึน้ท าใหอ้ตัราก าไร
ขัน้ตน้ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2564 

รายได้อื่น 

             รายไดอ้ื่นเกิดจากรายไดท้ี่ไม่ไดม้าจากการประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก าไร(ขาดทนุ) จาก
การจ าหน่ายสินทรพัย ์และรายไดจ้ากการขายเศษยางจากกระบวนการผลิต ซึ่งในงวดส าหรบัปี 2563 – 2564 บริษัทมีรายได้
อื่นเท่ากบั  0.24 ลา้นบาท และ 0.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  0.16 และรอ้ยละ 0.55 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

 ปี 2564 บริษัทมีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 0.99 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 0.75 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 306.73 เมื่อเทียบกบัปี 
2563 ซึ่งมีสาเหตมุาจากในปี 2564 บรษิัทมีการขายทรพัยสิ์นจ านวน 1รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทประกอบดว้ย เงินเดือน สวัสดิการ ค่าเดินทาง ค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย และ
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 7.43 ลา้นบาท 7.97 ลา้น
บาท 10.73 ลา้นบาท และ 2.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.42 รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 6.04 และรอ้ยละ 5.55 ของรายไดจ้าก
การขายตามล าดบั  

 

รายการ 
 

 งวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม และไตรมาส  

31 มีนาคม 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 

2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ก าไรขัน้ตน้  17.60 70.00 60.21 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 37.46 39.42 37.77 

สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)    

ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต ์ 51.22 53.54 44.07 

ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในเครื่องใชไ้ฟฟ้า 47.50 45.48 55.08 

ชิน้ส่วนยางขึน้รูปอื่นๆ 1.28 0.98 0.85 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ปี 2564 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 10.73 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 2.76 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.62 เมื่อ
เทียบกับปี 2563 โดยคิดเป็นสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 6.04 ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 1.04 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ที่รอ้ยละ 5.00 เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการขนส่งสินคา้และค่าใชจ้า่ยส่งเสรมิการขายที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขายเท่ากับ 1.27 ลา้นบาท และบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนักงานฝ่ายขายเพิ่มขึน้ 1.49 ลา้นบาท เพื่อสนับสนุน
แผนการขยายฐานลกูคา้รายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 2.61 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.55 ปรบัลดลงเนื่องจาก
มีค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายและค่ารบัรองลดลงเมื่อเทียบกับยอดสิน้ปี 2564 ยอดรายไดท้ี่ขายไดเ้ป็นบริษัทที่ไม่ไดม้ีค่าใชจ้่าย
ส่งเสรมิการขายและบรษิัทเพิ่มช่องทางติดต่อลกูคา้ทางออนไลนม์ากขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทประกอบดว้ย เงินเดือน สวสัดิการ ค่าเดินทาง ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ค่าที่
ปรึกษา ค่าสอบบัญชี ค่าใชจ้่ายภาษี และค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 
เท่ากบั 19.75 ลา้นบาท 24.77 ลา้นบาท 27.96 ลา้นบาท และ 6.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.76 รอ้ยละ 15.54 รอ้ยละ 
15.74 และรอ้ยละ 14.36 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั  

ปี 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 27.96 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 3.19 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.87 
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยคิดเป็นสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากับรอ้ยละ 15.74 ในปี 2564 ซึ่ง
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.20 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ที่รอ้ยละ 15.54 สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายเงินเดือนและโบนสัของพนกังานเพิ่มขึน้ 
1.10 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิ่มขึน้ 0.77 ลา้นบาท 

ส าหรับไตรมาส 1/2565 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 6.75 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.36 ปรับลดลง
เนื่องจากมีค่าโฆษณา,ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี,ค่าตรวจสอบภายในและค่าที่ปรึกษาปรบัลดลงเมื่อเทียบกับยอดสิน้ปี 2564 
เนื่องจากการด าเนินงานดา้นการเขา้ตลาดเสรจ็สิน้ลง 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (EBIT) 

ปี 2564 บรษิัทมีก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) เท่ากบั 32.30 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 4.59 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยอัตราก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT Margin) เพิ่มขึน้ จากรอ้ยละ 17.39 ในปี 
2563 เป็นรอ้ยละ 18.19 ในปี 2564 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายที่ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.39 ค่าใชจ้่ายในการขาย
เพิ่มขึน้ 2.76 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้ 3.19 ลา้นบาท  

ต้นทนุทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทประกอบดว้ยดอกเบีย้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ โดยใน
ปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 2.47 ลา้นบาท 1.29 ลา้นบาท 1.88 ลา้นบาท และ 
0.39 ลา้นบาทตามล าดบั  
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ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 1.88 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.59 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินเฉล่ียระหว่างงวดเพิ่มขึน้ โดยบริษัทมีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 45.60 ลา้น
บาท และ ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 25.66 ลา้นบาท  

ส าหรับไตรมาส 1/2565 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.82 ปรับลดลง
เนื่องจากภาระเงินกูป้รบัลดลงจากการช าระเพิ่มระหว่างงวด 

ก าไรสุทธ ิ

ก าไรสทุธิในปี 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เทา่กบั 25.27 ลา้นบาท 21.20 ลา้นบาท 24.15 ลา้นบาท และ 
5.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 15.04 รอ้ยละ 13.30 รอ้ยละ 13.60 และรอ้ยละ 12.72 ตามล าดบั  

ปี 2564 บรษิัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 24.15 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.93 ซึ่งสาเหตหุลกัมา
จากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 18.17 ลา้นบาท ทั้งนี ้ตน้ทุนขายเพิ่มขึน้ 8.38 ลา้นบาทสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการขายที่
เพิ่มขึน้ ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้ 2.76 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบรกิารเพิ่มขึน้ 3.19 ลา้นบาทและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้
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เพิ่มขึน้ 1.04 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่เพิ่มขึน้ โดยอตัราก าไรสทุธิของบรษิัทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.30 
จากรอ้ยละ 13.30 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 13.60 ในปี 2564 สาเหตหุลกัมาจากที่บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บรษิัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 5.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.72 ปรบัลดลงเนื่องจากตน้ทนุ
วตัถดุิบปรบัเพิ่มขึน้ท าใหม้ีผลใหก้ าไรสทุธิปรบัลดลงดว้ย 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

เนื่องดว้ยบริษัทไม่ไดพ้ึ่งพิงกลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งและไม่ไดพ้ึ่งพิงกลุ่มลกูคา้รายใดรายหนึ่ง 
ถึงแมว้่ามีเหตุการณท์ี่ผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทยบางรายประกาศปิดโรงงานชั่วคราวในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทยงัสามารถ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับลกูคา้ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นได ้รวมถึงบริษัทมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
ทั้งลูกคา้และคู่คา้ ดังนั้นจึงจะทราบความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมและสามารถเตรียมความพรอ้มในการวางแผนการการ
ผลิต และบริหารจัดการสินคา้คงคลังใหส้อดคลอ้งกับยอดค าสั่งซือ้ ทั้งนี ้บริษัทยังติดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดอย่าง
สม ่าเสมอและเชื่อมั่นว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจและบรหิารความเส่ียงภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ได ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบรษิัทฉบบัตรวจสอบ ส าหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565  ซึง่ตรวจสอบโดยบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากดั  โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                                                                                                                 

  (หน่วย : ลา้นบาท)                                                                                                                                                           

 งบแสดงฐานะการเงิน 

  งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม และไตรมาส 

31 มีนาคม 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124.02 32.70 111.42 30.37 4.25  1.58  7.65  2.80  

เงินลงทนุระยะสัน้ - - -  - - - 0.28  0.10  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 37.62 9.92 41.59 11.33 45.04  16.80  40.81  14.96  

สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 16.92 4.46 14.46 3.94 10.93  4.08  12.08  4.43  

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.14 0.04 0.22 0.06 0.15  0.05  0.69  0.25  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 178.71 47.12 167.69 45.70 60.37  22.51  61.51  22.54  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 49.12 12.95 49.12 13.39 49.12  18.32  49.12  18.00  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ 139.93 36.90 142.44 38.82 126.75  47.27  157.54  57.73  

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ  6.62 1.75 2.48 0.68 26.28  9.80  -  -  
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 งบแสดงฐานะการเงิน 

  งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม และไตรมาส 

31 มีนาคม 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น – สทุธิ 2.57 0.68 2.64 0.72 2.52  0.94  2.49  0.91  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 1.39 0.37 1.63 0.44 1.05  0.39  1.12  0.41  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.89 0.24 0.89 0.24 2.05  0.77  1.13  0.41  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 200.52 52.88 199.21 54.30 207.77  77.49  211.40  77.46  

รวมสินทรัพย ์ 379.23 100.00 366.89 100.00 268.14  100.00  272.91  100.00  

หนีส้ินหมุนเวียน          

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - 2.04  0.76  - - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 34.02 8.97 29.29 7.98 38.35  14.31  32.46  11.89  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

7.48 1.97 8.05 2.19 14.16  5.28  15.83  5.80  

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 

  - - - - 5.32  1.95  

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.89 0.24 0.47 0.13 3.74  1.39  -  -  

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 4.16 1.10 2.49 0.68 2.81  1.05  3.25  1.19  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.63 0.17 0.74 0.21 1.90  0.71  0.81  0.30  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 47.18 12.44 41.04 11.19 63.00  23.50  57.67  21.13  
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 งบแสดงฐานะการเงิน 

  งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม และไตรมาส 

31 มีนาคม 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.88 3.66 15.74 4.29 23.78  8.87  4.76  1.74  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - - - - - 2.94  1.08  

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 3.25 0.86 1.41 0.38 1.88  0.70  -  -  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 9.24 2.44 9.01 2.45 6.17  2.30  5.44  2.00  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 26.37 6.95 26.15 7.13 31.83  11.87  13.14  4.82  

รวมหนีส้ิน 73.55 19.39 67.19 18.31 94.83  35.37  70.81  25.95  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 105.00  105.00  77.72   77.72   

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 105.00 27.69 105.00 28.62 77.72  28.98  77.72  28.48  

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 149.89 39.52 149.89 40.85 57.72  21.52  57.72  21.15  

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ีจดัสรรแลว้ 8.98 2.37 8.98 2.45 7.77  2.90  1.20  0.44  

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 41.81 11.03 35.83 9.77 30.10  11.23  65.46  23.98  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 305.68 80.61 299.70 81.69 173.31  64.63  202.10  74.05  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 379.23 100.00 366.89 100.00 268.14  100.00  272.91  100.00  
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สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 366.89 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 98.75 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 36.83 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตหุลกัเกิดจาก 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 111.42 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 107.17 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากการ
รบัช าระค่าหุน้สามญัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก IPO สทุธิ 125.50 ลา้น
บาท รวมถึงมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ 32.58 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทไดจ้่ายช าระคืนเงินกูย้ืม
แก่สถาบันการเงินจ านวน 14.23 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล 21.88 ลา้นบาท ช าระหนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าจ านวน 
3.74 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซือ้อาคารและอปุกรณจ์ านวน 2.89 ลา้นบาท 

(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ทุธิเท่ากับ 142.44 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 15.70 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการรบัโอน
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณจ์ากรายการสินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่ช  าระค่างวดตามสญัญาเช่าครบถว้นแลว้ และบรษิัทซือ้
ทรพัยสิ์นนัน้มาเป็นที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ในหมวดทรพัยสิ์น ซึ่งคิดเป็นมลูค่าสทุธิที่รบัโอนรวม 22.16 ลา้นบาท 
นอกจากนี ้ในปี 2564 บรษิัทไดล้งทนุซือ้สินทรพัยเ์พิ่มขึน้ ไดแ้ก่แม่พิมพจ์ านวน 1.23 ลา้นบาท อปุกรณค์อมพิวเตอร์
จ านวน 0.42 ลา้นบาท เครื่องมืออุปกรณโ์รงงานจ านวน 0.69 ลา้นบาท อุปกรณแ์ละเครื่องใชส้ านักงานจ านวน 
0.30 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษิัทมีการรบัรูค้่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 9.30 ลา้นบาท 

(3) สินคา้คงเหลือสุทธิเท่ากับ 14.46 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.53 ลา้นบาท สาเหตุหลักเกิดจากที่บริษัทมีสินคา้ส าเร็จรูป
เพิ่มขึน้ 5.48 ลา้นบาท สินคา้ระหว่างผลิตลดลง 2.08 ลา้นบาทและวตัถุดิบเพิ่มขึน้ 0.23 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการผลิตตามยอดค าสั่งซือ้ของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ จึงมีการสั่งซือ้วตัถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตสินคา้เพิ่ มขึน้ตามค า
สั่งซือ้ของลกูคา้ทัง้นี ้บรษิัทมีการตัง้ค่าเผ่ือดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 0.10 ลา้นบาท 

(4) ลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อื่นเท่ากับ 41.59 ล้านบาท ซึ่งลดลง 3.45 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับลด
ระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อ ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้บางรายจากเดิม 60 – 90 วนั เป็น 30 วนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 379.23 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 12.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
3.36 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 12.60 ลา้นบาท 
ลกูหนีป้รบัลดลง 3.97 ลา้นบาท เนื่องจากการปรบัลดระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อ ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้บางรายจากเดิม 60 – 90 
วนั เป็น 30 วนั สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึน้ 4.14 ลา้นบาท 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 67.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.31 ของหนีสิ้นรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ โดยหนีสิ้นรวมลดลง 27.64 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.15 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุ
หลกัมาจาก 

(1) เงินกูย้ืมระยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 14.23 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากที่บริษัทจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะ
ยาวแก่สถาบนัการเงินระหว่างปี 14.23 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 23.79 ลา้นบาท 
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(2) หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าลดลง 3.74 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากที่บรษิัทช าระหนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างปี
รวม 3.74 ลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าคงเหลือเท่ากับ 1.88 ลา้น
บาท 

(3) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเท่ากบั 29.29 ลา้นบาท ซึ่งลดลง 9.06 ลา้นบาท สาเหตุมาจากเจา้หนีก้ารคา้ลดลง 5.93 
ลา้นบาทจากการช าระค่าวตัถดุิบแก่ซพัพลายเออรร์ะหว่างงวด และเจา้หนีอ้ื่นลดลง 3.13 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 73.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.46 จาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลักเกิดจากเจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 4.73 ลา้นบาท เนื่องจากราคาวตัถุดิบปรบัเพิ่มขึน้ 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึน้ 1.67 ลา้นบาทจากยอดก าไรท่ีเพิ่มขึน้ในงวด เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 1.86 ลา้น
บาท จากการผ่อนระหว่างงวด  หนีสิ้นตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 1.84 ลา้นบาท จากการซือ้ทรพัยสิ์นเพิ่ม 

ภาระผูกพัน 

ภาระผูกพันทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดเงินรวมที่ต้องช าระในอนาคตตามสัญญางานเพิ่มเติมติดตั้งโปรแกร
คอมพิวเตอรจ์ านวน 124,500 บาท ซึ่งมีการท าสญัญาแต่ยงัไม่รบัรูร้ายการในงบการเงิน 

การค า้ประกัน 

การค า้ประกันต่อหนีส้ินสัญญาเช่า 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการค ้าประกันต่อสัญญาเช่ าซื ้อคง เหลือเท่ากับ  1.88 ล้านบาท ซึ่ ง 
บรษิัทไดท้ าการค า้ประกนัโดยนายธีรวฒุิ นวมงคลชยักิจ (กรรมการบรษิัท)  

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 บริษัทยังคงมีการค ้าประกันต่อสัญญาเช่าซื ้อคงเหลือเท่ากับ 1.77 ล้านบาท ซึ่ง 
บรษิัทไดท้ าการค า้ประกนัโดยนายธีรวฒุิ นวมงคลชยักิจ (กรรมการบรษิัท)  

การค า้ประกันต่อสัญญาเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกันวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวเท่ากับ 59.00 
ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดท้ าการค า้ประกันด้วยโฉนดเลขที่ 101781 โฉนดเลขที่ 88152 โฉนดเลขที่ 91207 และเครื่องจกัรจ านวน 
13 รายการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนังสือค า้ประกันวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวเท่ากับ 55.00 
ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดท้ าการค า้ประกันดว้ยโฉนดเลขที่ 101781 โฉนดเลขที่ 88152 โฉนดเลขที่ 91207 และเครื่องจกัรจ านวน 
13 รายการ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 202.10 ลา้นบาท 173.31 ลา้นบาท และ 299.70 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.05 รอ้ยละ 64.63 และรอ้ยละ 81.69 ของหนีสิ้นรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดับ 
โดยส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ และก าไรสะสม 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้น  126.40 ล้านบาทเมื่ อ เทียบกับ ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2563 สาเหตหุลกัมาจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ซึ่งส่งผลใหท้นุ
จดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้เพิ่มขึน้ 27.28 ลา้นบาท และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเพิ่มขึน้ 92.17 ลา้นบาท และก าไรสทุธิ
ระหว่างปีเพิ่มขึน้ 24.15 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 จ านวน 15.54 ลา้นบาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 305.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.98 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สาเหตมุาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในงวด 

4.5 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมุติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการ
ด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

 -ไม่มี- 

4.6 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

 รายชื่อคณะกรรมการบรหิารบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (อา้งองิ https://www.trvrubber.co.th)  

                          ช่ือ - สกุล                            ต าแหน่ง 

1. นายธีรวฒิุ นวมงคลชยักิจ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

2. นางสภุกั นวมงคลชยักิจ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกลุ  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. นางสดุารตัน ์สธุรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นางสาวธนฐันนัท ์เรืองเลิศสถิตกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

6. Mr. Makoto  Futami ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

7. นางสาวศศิชา ศรีเพชร ผูจ้ดัการฝ่ายคณุภาพ 

8. นางสาวพรหมพร พิมพเ์สน ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

9. นางสาวรตันาพร กองค า  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

10. นางสาววราพร เพียรประเสริฐกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายการจดัการ 
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4.7 รายชื่อผู้ถือหุน้  

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี  15/03/2565  

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 กลุ่มครอบครวันวมงคลชยักิจ /1 

บริษัท ที อาร ์ดบัเบิล้ย ูโฮลดิง้ จ ากดั /2 

นายธีรวฒิุ  นวมงคลชยักิจ 

นางสภุกั  นวมงคลชยักิจ 

น.ส.เกวลิน  นวมงคลชยักิจ 

นายณภทัร ์ นวมงคลชยักิจ 

121,070,100 
80,800,000 

20,000,000 

10,000,000 

5,785,000 

4,485,100 

57.652 % 

38.476 % 

9.524 % 

4.762 % 

2.755 % 

2.136 % 

2 ทรสัตเ์พ่ือกิจการเงินรว่มลงทนุ ส าหรบัธุรกิจเอสเอ็มอี

กา้วไกลไปดว้ยกนั2 

24,635,000 11.731% 

3 นางรงัสิมา  วิเศษสทุธิชยั          3,130,000  1.490 % 

4 นายธรรมรตัน ์ จนัทรน์วล          2,450,000  1.167% 

5 น.ส.อไุรวรรณ  แซ่หลี          2,210,000  1.052 % 

6 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั          1,943,535  0.925 % 

7 นายฉนัทวฒัน ์ เรืองเทพรชัต ์          1,430,000  0.681 % 

8 น.ส.วาสนา  วณิชชากรพร          1,090,100  0.519 % 

9 น.ส.สิริมาวดี  พนัธม์ณี          1,000,000  0.476 % 

10 น.ส.พรทิพย ์ กลุนนัทนศ์ิริ          1,000,000  0.476 % 

รวม      159,958,735  76.171 %      

หมายเหต ุ1/ กลุ่มครอบครวันวมงคลชยักจิ หมายถึง (1) บรษิัท ที อาร ์ดบัเบิล้ย ูโฮลดิง้ จ ากดั (2) นายธีรวฒุิ นวมงคล

ชยักจิ (3) นางสภุกั นวมงคลชยักจิ (ภรรยาของนายธีรวฒุิ นวมงคลชยักิจ) (4) นางสาวเกวลิน นวมงคลชยักิจ 

(บตุรสาวของนายธีรวฒุิ นวมงคลชยักิจ) (5) นายณภทัร ์นวมงคลชยักิจ (บตุรชายของนายธีรวฒุิ นวมงคลชยักิจ) ทัง้นี ้

การจดักลุ่มครอบครวันวมงคลชยักิจ ไม่ใช่การจดักลุ่มตามนิยามบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Acting in Concert) ของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 7/2552 เรื่อง การก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ ์หรือพฤติกรรมที่เขา้

ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลอื่น และการปฏิบตัิตามมาตรา 246 และ 247 แต่อยา่งใด 

2/ บริษัท ที อาร ์ดบัเบิล้ยู โฮลดิง้ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากดัที่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 15 พฤศจิกายน 

2564 มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 1) นายธีรวฒุิ นวมงคลชยักิจ ถือหุน้ 60.00% 2) นางสภุกั นวมงคลชยักิจ ถือหุน้ 20.00% 

3) นางสาวเกวลิน นวมงคลชยักิจ ถือหุน้ 10.00% และ 4) นายณภทัร ์นวมงคลชยักิจ ถือหุน้ 10.00% 
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5. คดีความหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 -ไม่มี- 

6. ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่กี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทืถื่อหุ้นทัง้

ทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน ์

 -ไม่มี-                                                                                                  

 

 

               

    

              

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายธีรวฒุิ นวมงคลชยักจิ) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ผูม้ีอ  านาจลงนามสารสนเทศ 


