
 
 

หนา้ 1 

วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ท.ีอาร์.ว.ี รบัเบอร์ โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

งบก ำไรขำดทุน 

 
ประจ ำงวด เปลี่ยนแปลง 

2563 2564 จ ำนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 159.41 177.58  18.17 11.39 
ตน้ทนุขาย 99.20   107.58   8.38 8.44 
ก ำไรขั้นต้น 60.21 70.00  9.79 16.26 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)  37.77  39.42  1.65  4.36  
รายไดอ้ื่น  0.24  0.99  0.75  306.73 
ค่าใชจ้่ายในการขาย  7.97  10.73   2.76  34.62  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  24.77   27.96  3.19   12.87  
ตน้ทนุทางการเงิน  1.29   1.88   0.59  45.92 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  5.22   6.27  1.05 19.96 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี  21.20 24.15 2.95 13.93 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)  13.30  13.60 0.30 2.28 

ก่อนการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพ์นกังาน 

-    1.67   1.67 100 

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 21.20 22.48 1.28 6.06 
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รำยได้จำกกำรขำยแบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ ์
 2563 ร้อยละ 2564 ร้อยละ 
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต ์ 70.25 44.07 95.08 53.54 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ)         35.35  
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในเครื่องใชไ้ฟฟ้า 87.81 55.08 80.76 45.48 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)   (8.04)  
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปอื่นๆ 1.35 0.85 1.74 0.98 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)   28.89  
รำยได้จำกกำรขำยรวม 159.41 100.00 177.58 100.00 
อตัราการเติบโต (รอ้ยละ)   11.39  

รำยได้จำกกำรขำย 
ปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 177.58 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 18.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.39 เมื่อเทียบ
กับปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากยอดสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้จากกลุ่มผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนตจ์ านวน 24.83 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่กลุ่มผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนตช์ะลอค าสั่งซือ้ในปี 2563 ทั้งนี ้ค  าสั่งซือ้ของกลุ่มผู้ผลิต
ชิน้ส่วนยานยนตท์ยอยกลับมาในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 และตลอดทั้งปี 2564  ยอดการสั่งซือ้ก็ยังมีเพิ่มขึน้มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะยอดการส่งออกและการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศกลบัมาฟ้ืนตวั  หลงัความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณโ์ค
วิด-19 รุนแรงนอ้ยกว่าที่คาดการณไ์ว ้ และฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่กลบัมามีแนวโนม้ดีขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็ยงัคง
รกัษายอดการสั่งซือ้ของกลุ่มผูผ้ลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผูผ้ลิตชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าใวไ้ดใ้กลเ้คียงกับปี 2563 โดยมียอดขายอยู่
ที่ 80.76 ลา้นบาท หลังจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่ส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชนภายในประเทศมีความ
จ าเป็นตอ้งอาศยัหรือท างานในที่พกัอาศยัระหว่างวนัเพิ่มมากขึน้เพื่อลดการติดต่อส่ือสารตวัต่อตวัและการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส เกิดวิถีการด าเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ส่งผลให้มีความตอ้งการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้นที่อ  านวยความ
สะดวกสบายมากขึน้ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในหอ้งครวัเนื่องจากตอ้งรบัประทานอาหารที่บา้นมากขึน้ อาทิเช่น ตูเ้ย็น หมอ้หุ งขา้ว 
แอร ์เครื่องซกัผา้ และเครื่องดดูฝุ่ น เป็นตน้ ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ลว้นแต่มีชิน้ส่วนยางขึน้รูปเป็นส่วนประกอบทัง้สิน้ในปีที่
ผ่านมา   

รำยได้อื่น 
ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นเท่ากับ 0.99 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 0.75 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 306.73 เมื่อเทียบกับปี 2563 
ซึ่งมีสาเหตมุาจากในปี 2564 บรษิัทฯ มีการขายทรพัยสิ์นท่ีเป็นยานพาหนะจ านวน 1 รายการ   
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ต้นทุนขำยและก ำไรขั้นต้น 
ปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายเท่ากับ 107.58 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 8.38 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากตน้ทุนวตัถุดิบเพิ่มขึน้ 3.02 
ลา้นบาท ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้และราคาน า้มนัดิบซึ่งเป็นส่วนประกอบหลกัของยางคอมพาวดป์รบัตวั
เพิ่มขึน้ระหว่างปี 2564 และส่งผลใหร้าคาวัตถุดิบยางคอมพาวดป์รบัตัวเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย และตน้ทุนแรงงานผลิตเพิ่มขึน้ 
3.32 ลา้นบาท เนื่องดว้ยอตัราค่าแรงพนกังานรายวนัและรายเดือนปรบัเพิ่มขึน้ รวมถึงค่าใชจ้่ายในการผลิตที่ปรบัเพิ่มขึน้ 2.04 
ลา้นบาท ซึ่งสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ จึงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งในการผลิตเพิ่มขึน้ดว้ย เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
เป็นตน้ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้เท่ากับ 70.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นปีที่มีการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนรายไดจ้ากการขายที่มี
นยัส าคญั กล่าวคือ มีรายไดจ้ากการขายชิน้ส่วนยางขึน้รูปในกลุ่มผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตร์อ้ยละ 53.54 คิดเป็นสดัส่วนเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 9.47 จากปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่ยอดขายกลุ่มนีม้ียอดขายสงูสดุในกลุ่ม ซึ่งมีสาเหตมุากจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่เริ่ม
คล่ีคลายและภาวะเศษฐกิจโดยรวมที่เริ่มกลับมามีแนวโนม้ดีขึน้ ท าใหย้อดค าสั่งซือ้กลบัมาเพิ่มขึน้และยงัเป็นกลุ่มสินคา้ที่มี
อตัราก าไรขัน้ตน้สงูกว่ากลุ่มอื่น ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราก าไรขัน้ตน้ของปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.65 จากปี 2563  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
ปี 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 10.73 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 2.76 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.62 เมื่อเทียบกบั
ปี 2563 โดยคิดเป็นสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 6.04 ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.04 
เมื่อเทียบกบัปี 2563 ที่รอ้ยละ 5.00 เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการขนส่งสินคา้และค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายที่เพิ่มขึน้ตามยอดขาย
เท่ากับ 1.27 ลา้นบาท และบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานฝ่ายขายเพิ่มขึน้  1.49 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนแผนการ
ขยายฐานลกูคา้รายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ปี 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 27.96 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 3.19 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.87 เมื่อเทียบ
กบัปี 2563 โดยคิดเป็นสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากับรอ้ยละ 15.74 ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
0.20 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่รอ้ยละ 15.54 สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเงินเดือนและโบนสัของพนกังานและผูบ้ริหารเพิ่มขึน้ 
1.10 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิ่มขึน้ 0.77 ลา้นบาท 

ก ำไรสุทธิ 
ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากับ 24.15 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 2.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.93 เมื่อเทียบกับปี 2563 
โดยอตัราก าไรสทุธิของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.30 จากรอ้ยละ 13.30 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 13.60 ในปี 2564 สาเหตหุลกัมา
จากยอดขายเพิ่มขึน้ 18.17 ลา้นบาท   
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 
ณ วันที ่31 ธันวำคม เปลี่ยนแปลง 

2563 2564 จ ำนวน ร้อยละ 
สินทรพัยร์วม 268.14 366.89  98.75 36.83 
หนีสิ้นรวม 94.83 67.19 (27.64)        (29.15) 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 173.31 299.70 126.39       72.93 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 
(เท่า) 

0.55 0.22 (0.32) (59.03) 

สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 366.89 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 98.75 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 
36.83 เมื่อเทียบกบัขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตหุลกัเกิดจาก 
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 107.18 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการรบัช าระคา่หุน้สามญัจากการออกและ

เสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก IPO สุทธิ 120.38 ลา้นบาท รวมถึงมีกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ 31.30 ลา้นบาท ทั้งนี ้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 21.88 ลา้นบาท ช าระคืนเงินกูย้ืมแก่สถาบันการเงิน
จ านวน 14.23 ลา้นบาท ช าระหนีสิ้นภายใตส้ัญญาเช่าจ านวน 3.74 ลา้นบาท และเงินจ่ายค่าซือ้อาคารและอุปกรณ์
จ านวน 2.89 ลา้นบาท 

2) ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิเพิ่มขึน้ 15.70 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการรบัโอนท่ีดิน อาคาร และอปุกรณจ์ากรายการ
สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่ช  าระค่างวดครบถว้นแลว้ และบริษัทฯ ซือ้ทรพัยสิ์นนั้นมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ในหมวด
ทรพัยสิ์น ซึ่งคิดเป็นมลูค่าสทุธิที่รบัโอน 22.16 ลา้นบาท นอกจากนี ้ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดล้งทนุซือ้สินทรพัยเ์พิ่มขึน้ ไดแ้ก่
แม่พิมพจ์ านวน 1.23 ลา้นบาท และอุปกรณค์อมพิวเตอรจ์ านวน 0.42 ลา้นบาท เครื่องมืออุปกรณโ์รงงานจ านวน 0.69 
ลา้นบาท อปุกรณแ์ละเครื่องใชส้ านกังานจ านวน 0.30 ลา้นบาท 

3) สินคา้คงเหลือสทุธิเพิ่มขึน้ 3.53 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการท่ีบรษิัทฯ ท าการผลิตสินคา้เพื่อรองรบัค าสั่งซือ้สินคา้ช่วง
ตน้ปี 2565 โดยมีสินคา้ส าเรจ็รูปเพิ่มขึน้ 5.48 ลา้นบาท  

4) ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นลดลง 3.45 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากการปรบัลดระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อส าหรบัลูกหนี ้
การคา้บางรายจากเดิม 60 – 90 วนั เป็น 30 วนั  

หนีส้ิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 67.19 ลา้นบาท ซึ่งลดลง 27.64 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.15 
เมื่อเทียบกบัขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตหุลกัมาจาก 
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1) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง 9.06 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากที่บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 4.89 ลา้นบาท
ยอดเงินปันผลคา้งจ่ายลดลง 6.34 ลา้นบาท เช็คจ่ายลงวนัที่ล่วงหนา้ลดลง 4.16 ลา้นบาท และยอดเจา้หนีก้ารคา้ลดลง 
1.77 ลา้นบาท ทัง้นีย้อดเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 1.72 ลา้นบาท  

2) เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง 14.23 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากที่บริษัทฯ จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมแก่สถาบนัการเงิน
ระหว่างปี จ านวน 14.23 ลา้นบาท  

3) หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าสทุธิลดลง 3.74 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากที่บรษิัทฯ ช าระหนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างงวด
แก่เจา้หนีเ้ช่าซือ้รวม 3.74 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากับ 299.70 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 126.40 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่ง
ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้เพิ่มขึน้ 27.28 ลา้นบาท และส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 92.17 ลา้นบาท และก าไร
สทุธิระหว่างปีเพิ่มขึน้ 24.15 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 จ านวน 15.54 ลา้นบาท 

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.22 เท่า ซึ่งลดลง 0.32 เท่า 
จากงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากที่บรษิัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ลดลง 19.94 ลา้นบาท รวมถึง
บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรบังวดปี 2564 ที่รบัรูเ้ขา้ก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 24.15 ลา้นบาท 
 
 
  

ขอแสดงความนับถอื 

 

ลงชื่อ ……………………………………   
(นางสุดารตัน์ สุธรรม) 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ท.ีอาร.์ว.ี รบัเบอร ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 


