
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์             วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 

“ที.อาร.์วี. รบัเบอร ์โปรดกัส ์หรอื TRV” พรอ้มเทรด mai 2 ธนัวาคมน้ี 
ขึน้แท่นผู้น าหุ้นช้ินส่วนยานยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า สู่ความยัง่ยืน 

“บมจ.ที .อาร์.วี .ร ับเบอร์ โปรดักส์ ”  หรือ  TRV พร้อมเทรดวันแรกในตลาดหลักทร ัพย์  mai  
2 ธันวาคมน้ี หลังโชว์กระแสตอบร ับในการจองซื้อหุ้ น IPO ล้นหลาม สะท้อนความเช่ือมัน่จาก  
นักลงทุน เงินท่ีได้ใช้ลงทุนซือ้เครือ่งจกัร สนับสนุนก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ 94 ล้านช้ิน/ปี พรอ้มขยายฐานลูกค้า 
หลงัอุตสาหกรรมยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการพฒันาสินค้ารุ่นใหม่ ด้านกระแส EV และ IoT มองได้รบั
ผลบวกจากลกูค้ามีความต้องการช้ินส่วนยางต่อเน่ือง แย้ม ไตรมาส 4/64 ออเดอรไ์หลเข้า ด้านโบรกฯ มองหุ้น
น้องใหม่ TRV พรอ้มติดปีกก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้เท่าตวั โดยราคาหุ้น IPO ท่ีเสนอขายในคร ัง้น้ีหุ้นละ 2.30 บาท 
ด้านบทวิเคราะห์ 2 บริษทัหลกัทรพัย ์ให้กรอบราคาเหมาะสมอยู่ท่ี 3 – 3.50 บาท 

นายธีรวุฒิ นวมงคลชยักิจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั ท.ีอาร์.ว.ี รบัเบอร์ โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
หรือ TRV กล่าวว่า บริษทัฯ พร้อมเขา้ซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในวนัที ่2 ธนัวาคม 2564 น้ี โดยใช้
ชื่อย่อ ‘TRV’ ในการซื้อขายหลกัทรัพย์ และเชื่อม ัน่ว่าด้วยศกัยภาพของบริษัทฯ ในธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย
ชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต์และเครื่องใชไ้ฟฟ้าและชิ้นส่วนยางขึน้รูปอื่นๆ ทีม่คีวามเชีย่วชาญมากว่า 20 ปี พร้อมวาง
กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า และเพิม่ศกัยภาพการผลติ มุ่งสู่การเป็นหน่ึงในผู้น าการผลติชิ้นส่วนยางทีม่ีคุณภาพ ดว้ย
การบริหารงานอย่างมอือาชพี 

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้น้ีประมาณ 125.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะน าเงินไปใชล้งทุนซื้อเครื่องจกัร
จ านวน 15 เครื่อง ซึ่งจะสนับสนุนให้ก าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านชิ้น ในช่วงปี 2565-2568 นอกจากน้ี 
น าไปใชช้ าระคนืเงินกูร้ะยะสัน้ และส่วนทีเ่หลอืใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน เพื่อเตรียมพร้อมส าหรบัโอกาสการเติบโตอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื 

ส าหรบัสถานการณ์โควดิ-19 ในช่วงเกอืบ 2 ปีทีผ่่านมา บริษทัฯ เร่งปรบักลยุทธ์การบริหารจดัการ แมไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากการชะลอตวัการผลิตรถยนต์ในประเทศ แต่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับอานิสงส์จากช่วง Work 
from Home ส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ประสบ
ความส าเร็จ เติบโตทัง้ยอดขายและก าไร 

 ท ัง้ น้ี  แนวโน้มไตรมาส 4/2564 ภาพรวมค าสัง่ซื้อย ังคงมีเข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเ น่ืองจากไตรมาส 3  
ทีผ่่านมา ขณะที ่อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มเห็นสญัญาณการกลบัมาฟ้ืนตวัชดัเจน ท าใหช้ิน้ส่วนยางขึน้รูปในกลุ่มยาน
ยนต์ซึง่เป็นกลุ่มทีม่ีอตัราก าไรด ี เขา้มาสนบัสนุนผลการด าเนินงานช่วงโคง้สุดท้ายของปีใหเ้ติบโตไดต้ามเป้าหมายที่
วางไว ้พร้อมการรกัษาอตัราก าไรข ัน้ต้นใหอ้ยู่ในระดบั 40% โดยเฉพาะในปี 2565 TRV มคีวามพร้อมในการขยายก าลงั
การผลิต ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ด้านกระแสการเติบโตในกลุ่มยานยนต์ EV และสินค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลย ีIoT จะเป็นโอกาสในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าดว้ยผลติภณัฑ์ชิ้นส่วนยางขึน้รูปทีม่คุีณภาพ จึง
เชื่อว่าจะสนบัสนุนความเชื่อม ัน่ต่อนกัลงทุน และสนบัสนุนให้บริษทัฯ ไดร้บัความสนใจในระยะยาว 

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ บริษทั ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ ากดั ในฐานะทีป่รึกษา
ทางการเงิน กล่าวเสริมว่า ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้บริหารกว่า 20 ปี มุ่งม ัน่พฒันาธุรกิจทัง้ด้านการบริหารจดัการ 
บุคลากร กระบวนการผลติ และคุณภาพของสนิค้าทีม่มีาตรฐาน การส่งมอบใหท้นัเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ ส่งผลใหบ้ริษทัไดร้บัความไวว้างใจในการเป็นผู้ผลติและส่งมอบผลติภณัฑช์ิ้นส่วนยางขึ้นรูป ซึง่เป็นชิน้ส่วน
ประกอบของรถยนต์และเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนดช์ัน้น าต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผู้ผลติรายใหญ่สญัชาติ
ญี่ปุ่น เป็นหน่ึงในฐานลูกค้าหลกัของบริษัทฯ เงินที่ได้จากการระดมทุนในครัง้น้ี จะเพิ่มศกัยภาพการผลิต และเพิ่ม
โอกาสในการขยายฐานลกูคา้เดมิและลกูคา้รายใหม่   



 

ด้านผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 TRV มีรายได้รวม 134.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.34 % เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนอยู่ที ่ 114.37 ลา้นบาทมกี าไรสุทธิเท่ากบั 22.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 43.80% เมื่อเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อนอยู่ที ่15.32 ลา้นบาท  

ส าห รับ ความสามารถ ในการท าก า ไ ร เพิ่ม ขึ้น  ใน ง วด  9 เ ดือนแรกของ ปี  2563 และ ปี  2564  
มอีตัราก าไรข ัน้ต้นเท่ากบั 36.56% และ 40.19% ตามล าดบั และอตัราก าไรสุทธิอยู่ที ่13.42% และ 16.53% ตามล าดบั 
มีสาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์  ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีอตัราก าไรข ัน้ต้นสูง มี
สดัส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 52.46% ขณะที่ ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 46.49% และชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆ 
1.05% ของรายไดจ้ากการขาย ส าหรบัเทรนดก์ารเติบโตในช่วงไตรมาส 4/2564 และในปีหน้า บริษทัฯ จะพยายามเพิม่
สดัส่วนชิน้ส่วนยานยนต์ใหเ้ติบโต พร้อมบริหารต้นทุนการผลติ จากปัจจุบนัมอีตัราการใชก้ าลงัการผลติระดบั 81.89%   

ด้านนายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จ ัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุน้ IPO ของ TRV ในช่วงทีผ่่านมา จ านวน 
54.56 ลา้นหุน้ ทีร่าคาหุน้ละ 2.30 บาท ไดร้บัการตอบรบัจากนกัลงทุนเกนิกว่าคาดหมาย ตอกย า้ถึงศกัยภาพและความ
เชื่อม ัน่ในปัจจยัพืน้ฐานของบริษทัฯ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในครัง้น้ี เชื่อว่าจะช่วยสนบัสนุน
แผนการขยายก าลงัการผลติและการแข่งขนัในตลาด เพื่อรองรบัโอกาสเติบโตในอนาคต 

ส าหรบับทวิเคราะห์จากบริษัทหลกัทรพัย ์ คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) ประเมินกรอบราคาเหมาะสม
ของ TRV อยู่ในกรอบท่ี 3.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทมีวตัถุประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้จากการลงทุน ซื้อเครื่องจักร
เพิ่มขึ้นอีก 15 เครื่อง เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตทัง้ในกลุ่มยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเท่าตวัจาก ปี 2563 จ านวน 
104.10 ลา้นชิน้ต่อปี เป็น 198.10 ลา้นชิน้ต่อปี ภายใน 3 ปี ขา้งหน้า สอดคลอ้งกบัจ านวนรถยนต์ทีจ่ะผลติไดท้ี ่ 1.55-
1.60 ลา้นคนั เพิม่ขึน้ราว 9-12% YoY นอกจากการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าในไทยมกีารเพิ่มขึน้ 2-4 % ต่อปี ตามการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกจิ และสถานการณ์ COVID-19 ทีด่ขีึน้ 

ฝ่ายวจิยัคาดการณ์ก าไรสุทธิเพิม่ขึน้ 39.24% YoY อยู่ที ่29.52 ลา้นบาท และโตต่อเน่ืองเป็น 52.29 ลา้นบาท 
ภายในปี 2023 คดิเป็นการเติบโตเฉลีย่ที ่21% มปัีจจยัสนบัสนุน คอื 1. อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใชไ้ฟฟ้าฟ้ืนตวั
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิทีด่ขีึน้รวมถึงการส่งออก 2. อตัราก าไรอยู่ในระดบัทีด่แีละมปีระสทิธิภาพ ทัง้น้ี มปีระมาณการ
รายไดใ้นปี 2021-2024 อยู่ที ่178.04 , 194.00, 225.62 และ 270.75 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่อตัราการเติบโตเฉลีย่อยู่
ที ่15% อตัราก าไรข ัน้ต้นประมาณ 39% และ อตัราก าไรสุทธิระหว่าง 17-19%  ซึง่ภายหลงัการระดมทุนและทยอยซื้อ
เครื่องจกัรแลว้เสร็จจะส่งผลใหก้ าลงัการผลติของบริษทัฯ เพิม่ขึน้จากเดมิเท่าตวั  

ด้านบทวิเคราะห์ บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ระบุว่า ประเมิน
มูลค่าพืน้ฐานท่ี 3.00 บาท คาดก าไรปกติปี 2021-2023 ประมาณ 18% CAGR ประเมนิก าไรปี 2021-2022 จะเติบโต 
14.2% และ 16.9% ตามล าดบั เน่ืองดว้ยยอดขายฟ้้ืนตวัของกลุ่มยานยนต์ ที ่5.4% และ 11.5% ตามล าดบั แต่อย่างไร
ก็ตาม ราคาวตัถุดิบมีราคาสูงขึ้น เน่ืองจากการปรับตัวของราคาน ้ามนัโลก คาดการณ์ว่า GPM ปี 2021-2022 อยู่
ระหว่าง 38.9-39.4% ในปี 2023 มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการค าสัง่ซื้อใหม่ คาดการณ์ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 
14.7% และในส่วน GPM ยงัคงอยู่ที ่39.2% ภายใต้วธิี PE Valuation องิก าไรต่อหุน้ปี 2022 ที ่0.162 บาทต่อหุน้ และ 
Forward/PE ที ่18.5 เท่า สงูกว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่15 เท่า เพื่อสะทอ้นความสามารถเติบโตทีเ่ด่นกว่ากลุ่มฯ จาก
ทัง้ฐานก าไรทีย่งัต ่าและอตัราก าไรของบริษทัทีส่งูเป็นอนัดบัต้นๆเทยีบกบัอุตสาหกรรม 

จุดแขง็ของ TRV คอื อตัราก าไรข ัน้ต้นทีส่งูระดบั 37.77% ในปี 2563 เกอืบเท่าตวัเมื่อเทยีบกบัค่าเฉลีย่กลุ่มที่
ประกอบธุรกจิคลา้ยกนัทีเ่พยีงราว 20% หนุนความยดืหยุ่นการใชก้ลยุทธ์แข่งขนัเพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งตลาดไดอ้กีมาก  
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