
Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่นกั
ลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผิดชอบต่อการน าขอ้มูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใชใ้นทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจก่อนการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือผลประโยชน์ใดๆกบับริษทัใดๆที่ถูก
กล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการ
ส ารวจและประเมินขอ้มูลที่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการให้
ค  าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั มิไดย้นิยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดงักล่าวแต่อยา่งใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหน้าการป้องกนัการมี
ส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนที่จดัท าโดยสถาบนัที่เกี่ยวขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนและมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพื่อการ
ประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั มิไดย้นิยนั ตรวจสอบ หรือ
รับรองความถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อยา่งใด ที่มา : www.cgthailand.org 

                                                                                                                    
COMPANY REPORT 1 ธันวาคม 2563 
SET / AUTOMOTIVE ราคาปิด 13.40 บาท 
INOUE RUBBER (THAILAND) PLC. (IRC)  “ซ้ือ” ราคาเหมาะสม 16.20 บาท  

EARNING FORECAST 

Year to Dec 2561A 2562A 2563A 2564E 2565E 

Net profit (mB) 359 167 219 222 249 

EPS (Bt) 1.79 0.83 1.10 1.11 1.25 

Earning Growth(%) -15 -54 32 2 12 

P/E (x) 7.6 16.3 12.4 12.2 10.9 

BV (Bt) 18.0 17.9 17.7 18.5 18.8 

PBV (x) 0.76 0.76 0.77 0.74 0.72 

DPS (Bt) 0.85 0.90 0.42 0.66 0.87 

Yield (%) 6.2 6.6 3.1 4.9 6.4 

Source: Financial Statement and Globlex securities 

PERTINENT INFORMATION 

SET Index 1,408.31 

Market Cap. Bt 2,680m  

Total Shares 200m common share Par Bt 1.0 

Major Shareholders as of Feb 7, 2020 

บริษทั อิโนเว รับเบอร์ จ ากดั 34.30% 
บริษทั โสภากนกอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 25.33% 
นายแพทย ์วิชรัตน ์ชวาลอมัพร 3.70% 
% Free Float 27.55% 

 

Source: SET Smart and Company Snapshot 
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Anti-Corruption score : ประกาศเจตนารมณ์ 
CORPORATE GOVERNANCE Rating :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ผลติช้ินส่วนยางส าหรับยานยนต์และจักรยานยนต์รายใหญ่  

 IRC ผู้ผลติช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์รายใหญ่ 
 คาดอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวจากผลกระทบ COVID-19 
 ก าไรปี 63 เติบโต 32%YoY จากการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและราคาวัตถุดบิ

ปรับตัวลง 
 คาดก าไรปี 64 เติบโต 2%YoY เน่ืองจากยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
 คาดก าไรปี 65 เพิม่ขึน้ 12%YoY ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ 
 เร่ิมต้นค าแนะน า “ซ้ือ” ที่ราคาเหมาะสม 16.20 บาท 

ประเดน็ส าคญัในการลงทุน  
 IRC ผู้ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์รายใหญ่ :  

บริษทัด าเนินธุรกิจดงัน้ี 1) ธุรกิจผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละอุตสาหกรรมอ่ืนซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ มิตซูบิชิ โตโยตา้ อีซูซุ ฮอนดา้ เป็น
ตน้ และ 2) ธุรกิจผลิตภณัฑ์ยางท่ีใช้ในรถจกัรยานยนต์ซ่ึงบริษัทครองส่วนแบ่ง
ตลาดอนัดบั 1 โดยมีกลุ่มลูกคา้ไดแ้ก่ ฮอนดา้ ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ โดยมี
สัดส่วนรายไดปี้ 63 (ต.ค. 62 –  ก.ย. 63) ท่ี 52% และ 48% ตามล าดบั (56% : 44% 
ในปีบญัชี 2562) โดยรายไดข้องบริษทัปี 2561-2563 อยู่ท่ี 5.60 พนัลบ. 5.46 พนั
ลบ. และ 4.41 พนัลบ. ตามล าดบั รายไดล้ดลงในปี 2562 และ 2563 เน่ืองจากยอด
การผลิตรถยนตปี์ 62 ลดลง 7%YoY สู่ 2.01 ลา้นคนัจากแรงกดดนัของเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะท่ียอดการผลิต
รถยนต์ปี 63 คาดว่าจะหดตัว 30%YoY สู่  1.4 ล้านคัน เน่ืองจากมีการปิด
โรงงานผลิตรถยนตร์ะหว่างวนัท่ี 26 มี.ค. 63- 30 เม.ย. 63 จากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ขณะท่ีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 359 ลบ. 167 ลบ. และ 219 ลบ.ตามล าดับ 
เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตปรับตวัข้ึนตามราคาน ้ ามนัในปี 2562 แต่ปรับตวัลงในปี 
2563 จากผลกระทบของ COVID-19 

 คาดอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวจากผลกระทบ COVID-19 : ในปี 62 ประเทศ
ไทยเป็นผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่อนัดบั 11 ของโลก และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของเอเชีย 
รองจาก จีน ญ่ีปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต ้ซ่ึงปี 60- 9 เดือนแรก 63 ประเทศไทยมี
ยอดการผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ 1.99 2.17 2.01 และ 0.96 ลา้นคนัตามล าดบั โดย 9 เดือน
แรกปี 63 ยอดการผลิตลดลง 39%YoY จากปี 62 จากการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ส่งผลใหมี้การปิดประเทศระหว่างวนัท่ี 26 มี.ค. 63- 30 เม.ย. 63 โดยล่าสุดสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับลดเป้าการผลิตรถยนตใ์นปี 63 ลงสู่ 1.4 ลา้นคนั 
ลดลง 30% จากปี 62 จากผลกระทบของ COVID-19 ดา้นการผลิตรถจกัรยานยนต์
ของไทยปี 60- 9 เดือนแรก 63 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถจกัรยานยนตอ์ยูท่ี่ 2.54 
2.58 ลา้นคนั 2.53 ลา้นคนั และ 1.39 ลา้นคนัตามล าดบั โดย 9 เดือนแรกปี 63 ยอด
การผลิตลดลง 25%YoY จากปี 62 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มี
การปิดประเทศ ท าให้ประชาชนชะลอการซ้ือสินคา้คงทนและเก็บสะสมสภาพ
คล่องเพ่ิมข้ึนเพ่ือรับมือกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19  

 ก าไรปี 63 เติบโต 32%YoY จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวลง : บริษทัมีรายไดปี้ 63 (ต.ค. 62 –  ก.ย. 63)  ท่ี 4,433 ลบ. -19%YoY 
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากโรงงานผลิตรถยนต์หยุดการผลิตระหว่างวนัท่ี 26 
มี.ค. 63-30 เม.ย. 63 อยา่งไรก็ตามอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จาก 
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.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 

ตารางแสดงผลประกอบการรายไตรมาส 
(MB) 4Q63 3Q63 %QoQ 4Q62 %YoY

Sales 1,122.51 739.20 51.9% 1,333.64 -15.8%

COGS 947.15 679.59 39.4% 1,183.94 -20.0%

Gross Profit 175.36 59.62 194.2% 149.70 17.1%

SG&A 72.40 81.33 -11.0% 91.06 -20.5%

Net Profits 81.56 -21.72 -475.5% 45.53 79.1%

EPS(Bt) 0.00 -0.11 -100.0% 0.23 -100.0%  
 

(MB) 2563 2562 %YoY

Sales 4,433.89 5,481.27 -19.1%

COGS 3,799.05 4,865.66 -21.9%

Gross Profit 634.84 615.61 3.1%

SG&A 349.70 400.53 -12.7%

Net Profits 219.06 166.54 31.5%

EPS(Bt) 1.10 0.83 31.5%  
Source: Financial Statement 

 

ปัจจัยเส่ียง 
i) อุตสาหกรรมยานยนต์ฟ้ืนตวัจาก Covid-19 ในปี 2564  
ii) ราคาน า้มนัดิบและราคายางพาราปรับตวัขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.4% สู่ 12.9% เน่ืองจากการปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต นอกจากน้ีราคาวตัถุดิบปรับตวัลงตามราคาน ้ ามนัและราคา
ยางพารา ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปรับตวัลง 11 ลบ.สู่ 101 ลบ.จากการ
ปรับลดค่าใชจ่้าย ส่งผลใหบ้ริษทัรายงานก าไรปี 63 ท่ี 219 ลบ.เติบโต 32%YoY 

 คาดก าไรปี 64 เติบโต 2%YoY เน่ืองจากยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 : 
ฝ่ายวจิยัคาดการณ์รายไดร้วมปี 64 ราว 4.82 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9%YoY จากปี 63 
เน่ืองจากไตรมาส 1/64 (ต.ค.63-ธ.ค.63) ยงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ขณะท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศคาดว่าการผลิตรถยนตปี์ 64 
จะกลบัมาเพ่ิมข้ึน 7%YoY สู่ 1.57 ลา้นคนั (ยงัคงต ่ากว่ายอดผลิตในปี 61 และ 62  
ท่ี 1.99 และ 2.17 ลา้นคนั แต่สูงกวา่คาดการณ์ปี 63 ท่ี 1.40 ลา้นคนั) และเราคาดว่า
การผลิตรถจกัรยานยนตจ์ะเพ่ิมข้ึน 7% สู่ 2.01 ลา้นคนั (ยอดผลิตปี 61  62 และ
คาดการณ์ปี 63 ท่ี 2.54 2.58 และ 2.01 ลา้นคนั) ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ  ทั้งน้ี
เราคาดว่าอตัราก าไรขั้นตน้จะอ่อนตวัลงเล็กน้อยสู่ระดบั 12.3-12.7% เน่ืองจาก
ราคาน ้ ามนัและราคายางพาราจะปรับตวัข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจซ่ึงชดเชย
กบัผลบวกจากประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เราประเมินก าไรปี 64 ราว 
222 ลบ. เพ่ิมข้ึน 2%YoY  

 คาดก าไรปี 65 เพิม่ขึน้ 12%YoY ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ : ฝ่ายวิจยัคาดการณ์
รายไดร้วมปี 65 ราว 5.61 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16%YoY จากปี 64 โดยไดแ้รงหนุน
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะชะลอลงหลงัคน้พบวคัซีนในเดือน พ.ย.63 
และคาดว่าสหรัฐจะเร่ิมฉีดวัคซีนให้ประชาชนภายใน 1Q64-2Q64 (ท่ีมา 
Bloomberg)  และคาดว่าไทยจะเร่ิมฉีดวคัซีนให้ประชาชนภายใน 2Q64-3Q64 
(ท่ีมา ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ) ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟ้ืนตัว
ใกลเ้คียงปี 62 ก่อนมีการแพร่ระบาดฯ ดา้นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศคาดว่า
การผลิตรถยนตปี์ 65 จะฟ้ืนตวัต่อเน่ืองสู่ 1.63 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน 4%YoY และคาดว่า
การผลิตรถจกัรยานยนตปี์ 65 จะเพ่ิมข้ึน 7% สู่ 2.10 ลา้นคนั ตามการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ  ทั้งน้ีเราคาดว่าอตัราก าไรขั้นตน้จะอ่อนตวัลงสู่ระดบั 12.0% เน่ืองจาก
ราคาน ้ ามนัและราคายางพาราจะปรับตวัข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืน
ตวัอยา่งมีนยัส าคญั โดยเราประเมินก าไรปี 65 ราว 249 ลบ. เพ่ิมข้ึน 12%YoY  

 เร่ิมต้นค าแนะน า “ซ้ือ” ที่ราคาเหมาะสม 16.20 บาท : เราประเมินมูลค่าดว้ยวิธี 
Price to Earnings Ratio (P/E Ratio) โดยอิงค่าเฉล่ีย P/E Ratio ยอ้นหลงั 1 ปีท่ี 14.6 
เท่า และคาดการณ์ก าไรต่อหุ้นปี 64 ท่ี 1.11 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสมอยู่ท่ี 
16.20 บาทต่อหุน้ และคาดหวงั Yield ท่ี 4.9%  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัทรัพย์ 1Y-P/E Ratio(X) 
IRC 14.6 
กลุ่มยานยนต ์ 13.8 

ท่ีมา Aspen และบล.โกลเบลก็ 



.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 IRC ผู้ผลติช้ินส่วนยางส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“IRC”) ด าเนินธุรกิจ หลกั 2 ดา้นคือ 1) ผลิตยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (รถกระบะ รถยนตน์ั่ง รถจกัรยานยนต์) และอุตสาหกรรมอ่ืน (เช่นยางในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และระบบประปา) ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ มิตซูบิชิ โต
โยตา้ อีซูซุ ฮอนดา้ เป็นตน้ และ 2) ธุรกิจดา้นการผลิตยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์  โดยมีสัดส่วนรายไดปี้ 63 (ต.ค. 62 
–  ก.ย. 63) ท่ี 52% และ 48% ตามล าดบั (56% : 44% ในปีบญัชี 2562)  ซ่ึงบริษทัมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ท่ีรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี และอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีก าลงัการผลิตช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน
รถจกัรยานยนต ์244 ลา้นช้ินต่อปี และ 20 ลา้นเส้นต่อปีตามล าดบั  
 
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมอ่ืน  

1. ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยางเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน 
ผลิตภณัฑย์างท่ีใชใ้นรถยนตน์ั่ง และผลิตภณัฑย์างท่ีใชใ้นรถจกัรยานยนต ์โดยกลุ่มลูกคา้คือโรงงานประกอบ
รถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้ ซูซูกิ คาวา
ซากิ ยามาฮ่า และดูคาติ 

ภาพผลิตภณัฑย์างท่ีใชใ้นรถกระบะขนาด 1 ตนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา 56-1 
ภาพผลิตภณัฑย์างท่ีใชใ้นรถยนตน์ัง่ 
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.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 
ภาพผลิตภณัฑย์างท่ีใชใ้นรถจกัรยานยนต ์
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2. ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองท าความ
เย็น ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยางในเคร่ืองจักรกลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางระบบประปา ผลิตภณัฑย์างคอมปาวด ์ และผลิตภณัฑ ์Vi-pafe โดยกลุ่มลูกคา้คือ กลุ่ม
เคร่ืองท าความเยน็ ไดแ้ก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไดก้ิน อินดสัตร้ี และโตชิบาแคเรียร์ กลุ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
ไดแ้ก่ คูโบตา้ และโคเบลโค 
 

ภาพผลิตภณัฑย์างในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา 56-1 
 
ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์
   IRC เป็นผูผ้ลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมากว่า 50 ปี โดยเป็นยางติดรถจกัรยานยนต์จาก
โรงงานประกอบ (OEM) ชั้นน า อาทิ ฮอนดา้ ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ และครองส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 1 ใน
ตลาดโรงงานประกอบจักรยานยนต์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัสามารถผลิตยางสนองต่อลกัษณะการใช้งานต่างๆ ได้
มากกว่า 600 รุ่น อาทิ ยางส าหรับใชบ้นถนนทัว่ไป ยางแบบก่ึงถนนก่ึงวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์ ยางส าหรับการบรรทุกหนัก 
ยางส าหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยดัน ้ ามนั และยางส าหรับรถไฟฟ้า เป็นตน้ โดยกลุ่มลูกคา้หลกัในประเทศคือ โรงงาน
ประกอบรถจกัรยานยนต ์(OEM) และตลาดทดแทน (Replacement) และกลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศคือ โรงงานประกอบ
จกัรยานยนตภ์ายใตกิ้จกรรมการตลาดส าหรับการขายทัว่โลกของไออาร์ซี 
 



.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 
ภาพผลิตภณัฑย์างนอกรถจกัรยานยนต ์ 
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โครงสร้างรายไดแ้ยกตามประเภทผลิตภณัฑร์ะหวา่งปี 2560-2562 
 

 
ท่ีมารายงานประจ าปี 2562 
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ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

ดา้นโครงสร้างผูถื้อหุน้   

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั คือ กลุ่มครอบครัวล้ีอิสระนุกลู (เจา้ของกลุ่มบริษทัสิทธิผลซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัอะไหล่
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตม์ากวา่ 100 ปี และบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายโคมไฟส าหรับรถยนต)์  และบริษทั อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น (ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตยางจกัรและจกัรยานยนต์
มากวา่ 94 ปีโดยมีโรงงานและตวัแทนจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวยีดนาม ศรีลงักา สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เกาหลีใต ้ไตห้วนั จีน สหรัฐฯ แคนาดา และเมก็ซิโก) ไดร่้วมกนัก่อตั้งบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
(IRC) ในปี 2512 โดยบริษทั อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผูใ้หค้วามสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและการจดั
หน่ายใหแ้ก่บริษทั IRC อีกทั้งยงัมีทีมบริหารจากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาร่วมบริหารกบัทีมบริหารในประเทศไทยเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

โครงสร้างผูถื้อหุน้ 

 

  
ท่ีมารายงานประจ าปี 2562 

 
ภาวะอตุสาหกรรม : การผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชะลอตัวในปี 63 จาก
ผลกระทบของ COVID-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2562 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่อนัดบั 11 ของโลก และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของเอเชีย รองจาก จีน ญ่ีปุ่น 
อินเดีย และเกาหลีใต ้ซ่ึงปี 60- 9 เดือนแรก 63 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนตอ์ยู่ท่ี 1.99 2.17 2.01 และ 0.96 ลา้นคนั
ตามล าดบั โดย 9 เดือนแรกปี 63 ยอดการผลิตลดลง 39%YoY จากปี 62 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มี
การปิดประเทศในระหวา่งวนัที่ 26 มี.ค. 63- 30 เม.ย. 63 ส่งผลใหป้ระชาชนชะลอการซ้ือสินคา้คงทนและเก็บสะสมสภาพ
คล่องเพ่ิมข้ึนเพ่ือรับมือกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าภาค
ธุรกิจต่างๆ จะทยอยกลบัมาด าเนินกิจการไดอี้กคร้ังในช่วงไตรมาส 4/63 แมว้่าประเทศไทยจะมีมาตรการสาธารณะสุขท่ี
เข้มแข็งส่งผลให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทางสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยงักงัวลการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ในประเทศคู่คา้ อาทิ ยุโรป และประเทศใน
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งปรับลดเป้าการผลิตรถยนตใ์นปี 63 ลงสู่ 1.4 ลา้นคนั ลดลง 30% จากปี 62 
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ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงยอดผลิตรถยนตปี์ 2558-2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
การผลิตรถจกัรยานยนต์ของไทยปี 2560- 9 เดือนแรก 2563 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถจกัรยานยนตอ์ยู่ท่ี 2.54 2.58 
2.53 และ 1.39 ลา้นคนัตามล าดบั โดย 9 เดือนแรกปี 2563 ยอดการผลิตลดลง 25%YoY จากปี 2562 จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลใหมี้การปิดประเทศในวนัท่ี 26 มี.ค. 63- 30 เม.ย. 63 และประชาชนชะลอการซ้ือสินคา้คงทนและ
เก็บสะสมสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนเพ่ือรับมือกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19  

กราฟแสดงยอดผลิตรถจกัรยานยนตปี์ 2558-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบล.โกลเบลก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 



.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 
ฝ่ายวิจยัมีมุมมองว่าภาคการผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยถึงจุดอ่ิมตวัเน่ืองจากอตัราการเติบโตเฉล่ีย 
(CAGR) ตั้งแต่ปี 2558-2562 อยู่ท่ีระดบั 1.0% ต่อปีและ 1.1% ต่อปีตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลงทุนทางตรงจาก
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีทรงตวัในระดบั 2.4-5.3 พนัลา้นดอลลาร์ และในปี 62 อยู่ท่ีระดบั 2.4 พนัลา้นดอลลาร์ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย
ยอ้นหลงั 5 ปีท่ี 3.4 พนัลา้นดอลลาร์ ทั้งน้ีเราใชก้ารลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นตวัแทนการลงทุนและขยายการ
ลงทุนของภาครถยนตใ์นประเทศไทยเน่ืองจากผูน้ ารถยนตใ์นประเทศไทยเป็นแบรนดจ์ากญ่ีปุ่น  
 

 คาดก าไรปี 64 ฟ้ืนตัวแต่ยงัได้รับผลกระทบ COVID-19 และปี 65 คาดฟ้ืนตวัต่อเน่ือง
ตามเศรษฐกจิ 

  
ฝ่ายวิจยัคาดการณ์รายไดแ้ละก าไรปี 64 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) ราว 4.82 พนัลบ. และ 222 ลบ. เติบโต 9%YoY และ 2%YoY 
โดยรายไดย้งัคงต ่ากวา่รายไดใ้นอดีตปี 61-63 ท่ี 5.60 พนัลบ. 5.47 พนัลบ. และ 4.41 พนัลบ.ตามล าดบั เน่ืองจากยงัไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการผลิตรถยนตใ์นช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 อยู่ท่ี 963,066 คนั ลดลง 
39%YoY จากปี 62 ทั้งน้ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าปี 63 จะผลิตรถยนตเ์หลือ 1.4 ลา้นคนัลดลง 30%YoY 
จากปี 62 และธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดว่ายอดผลิตรถจักรยานยนต์ปี 63 จะลดลงเหลือ 1.8 ล้านคัน ลดลง 29%YoY 
ขณะท่ีเราประเมินอตัราก าไรขั้นตน้จะอ่อนตวัลงจาก 12.9% ในปี 63 สู่ 12.5% ในปี 64 เน่ืองจากคาดว่าตน้ทุนวตัถุดิบจะ
ปรับตวัข้ึนตามราคาน ้ ามนัหลงัมีการค้นพบวคัซีน COVID-19 เราคาดว่าราคาน ้ ามนัปี 64 จะทรงตัวในกรอบ 40-50 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับตวัข้ึนจากกรอบ 30-40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 63 ขณะท่ีคาดวา่ราคายางพาราปี 64 จะฟ้ืนตวัตาม
เศรษฐกิจโลกมาอยู่ท่ีราว  60-75 บาทต่อกก. เพ่ิมข้ึนจากปี 63 ท่ี 38-52 บาทต่อกก. ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
คาดวา่จะปรับตวัข้ึน 27 ลบ. สู่ 376 ลบ. ตามรายไดท่ี้ปรับตวัข้ึน  
 
ฝ่ายวจิยัคาดการณ์รายไดร้วมปี 65 (ต.ค. 64-ก.ย. 65) ราว 5.61 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16%YoY จากปี 64 เน่ืองจากการแพร่
ระบาด COVID-19 จะลดลงหลงัคน้พบวคัซีนในเดือน พ.ย.63 และคาดว่าสหรัฐจะเร่ิมฉีดวคัซีนให้ประชาชนภายใน 
1Q64-2Q64 (ท่ีมา Bloomberg)  และคาดว่าไทยจะเร่ิมฉีดวคัซีนให้ประชาชนภายใน 2Q64-3Q64 (ท่ีมา ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ทั้งน้ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าการผลิตรถยนต์ปี 65 จะกลบัมาเพ่ิมข้ึน 
4%YoY สู่ 1.63 ลา้นคนั ขณะท่ีฝ่ายวจิยับล.โกลเบลก็คาดวา่การผลิตรถจกัรยานยนตจ์ะเพ่ิมข้ึน 7% สู่ 2.10 ลา้นคนัตามการ
ฟ้ืนตวัของการผลิตรถยนตแ์ละเศรษฐกิจ คาดอตัราก าไรขั้นตน้จะอ่อนตวัลงสู่ 12.0% เน่ืองจากคาดวา่ราคาน ้ ามนัและราคา
ยางพาราจะปรับตวัข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส้ินสุดลง ทั้งน้ี เราประเมินก าไรปี 
65 ราว 249 ลบ. เพ่ิมข้ึน 12%YoY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา งบการเงิน 



.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 ประเมนิมูลค่า 

 ฝ่ายวิจยัมองว่า IRC เป็นหุ้นปันผลสม ่าเสมอตั้งแต่ปี 44 – 63 จ่ายปันผลทุกปี และมีอตัราเงินปันผลตอบแทนโดยเฉล่ีย
ตลอด 20 ปีราว 3.8% ต่อปี และมีความแขง็แกร่งในธุรกิจยางรถจกัรยานยนตซ่ึ์งครองส่วนแบ่งตลาดอนัดบั 1 เราประเมิน
มูลค่า IRC ดว้ยวิธี Price to Earning Ratio (P/E Ratio) โดยอิง P/E ratio ท่ี 14.6 เท่า ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 1 ปี ของ
บริษทั และคาดการณ์ก าไรต่อหุน้ปี 64 ท่ี 1.11 บาทต่อหุน้ไดร้าคาเหมาะสม  16.20 บาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาปิดล่าสุดจึงเร่ิมตน้
ท่ีค  าแนะน า ซ้ือ และคาดหวงั Yield เฉล่ียท่ี 4.9%  
   ค่า P/E Ratio ยอ้ยหลงั 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                

                                                       ท่ีมา บล.โกลเบลก็ และ Aspen 
 

อตัราส่วนส าคญัทางการเงินของธุรกิจผลิตยางรถจกัรยานยนตแ์ละช้ินส่วนยางในยานยนต ์ณ ก.ย. 63 
หลกัทรัพย ์ ลกัษณะธุรกิจ Asset 

(mB) 
ROE 
(%) 

1Y-PBV 1Y-PE 4Y-Yield 
(%) 

CPR ช้ินส่วนยางในอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์

593 3.5 1.0 9.9 10.78 

HFT  ยางจกัรยาน และจกัรยานยนต ์ 3,693 12.3 0.7 7.0 4.54 
IRC ช้ินส่วนยางฯ และยางจกัรยานยนต ์ 4,589 6.1 0.7 14.6 3.76 
NDR ยางจกัรยานยนต ์ 1,078 1.7 0.5 15.2 1.74 

ท่ีมา SET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  

 

Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance Sheet (Btm) 61A 62A 63A 64E 65E

Cash 823 599 1,722 1,256 1,490

Receivables 999 1,012 125 882 1,029

Inventory 641 568 459 497 583

other current assets 16 447 195 280 16

Current assets 2,479 2,626 2,501 2,915 3,117

Non-current assets 2,579 2,222 2,087 2,026 2,104

Total assets 5,058 4,849 4,589 4,940 5,221

Current liabilities 1,254 1,007 712 949 1,112

Long-term liabilities 208 261 327 298 341

Total liabilities 1,462 1,268 1,040 1,247 1,453

Paid-up, prem share & others 498 498 498 498 498

Retained earnings 3,109 3,096 3,118 3,208 3,283

Other components of equity -10 -13 -67 -13 -13

Equity 3,596 3,581 3,549 3,693 3,768

P&L (Btm) 61A 62A 63A 64E 65E

Sales 5,597 5,463 4,413 4,819 5,609

Cost of sales 4,789 4,866 3,799 4,169 4,890

Gross profits 808 597 614 651 719

Selling & admin exp. 376 401 350 376 411

EBIT 432 197 264 275 308

Interest exp. 0 0 0 0 0

EBT 432 197 264 275 308

Taxes 74 30 45 52 59

Net profit 359 167 219 222 249

EBITDA 432 197 264 275 308

Fully Diluted EPS (Bt) 1.79 0.83 1.10 1.11 1.25

Cashflow projection (Btm) 61A 62A 63A 64E 65E

EBIT(1-t) 359 167 219 222 249

Dep. & Amortization 295 313 343 333 346

Change in net working capital 94 -56 538 134 -73

Capital expenditure -420 -422 -77 -408 -424

Firm free cashflow 328             1                 1,023         282             99               

Cashflow projection (Btm) 61A 62A 63A 64E 65E

Gross profit margin 14.4% 10.9% 13.9% 13.5% 12.8%

Net profit margin 6.4% 3.0% 5.0% 4.6% 4.4%

Current ratio (x) 2.0              2.6              3.5              3.1              2.8              

Times interest earned (x) N/A N/A N/A N/A N/A

Debt to Equity (x) 0.4              0.4              0.3              0.3              0.4              

ROA 9% 4% 6% 5% 5%

ROE 10% 5% 6% 6% 7%

Trends (%) 62A 63A 64E 65E

Sales growth -2% -19% 9% 16%

Expense growth 7% -13% 8% 9%

EBIT growth -54% 34% 4% 12%

Net Profit -54% 32% 2% 12%

EBITDA -54% 34% 4% 12%

EPS  -54% 32% 2% 12%

Quarterly performance (Btm) 4Q62 1Q63 2Q63 3Q63 4Q63

Sales 1,334 1,245 1,327 739 1,123 263.005

Cost of sales 1,184 1,074 1,098 680 947 228.179

Gross profit 150 171 229 60 175 12.85

Selling & admin exp. 91 95 101 81 72 5.547

Taxes -9 -12 -23 6 -16 6.076

Net profit 46 60 99 -22 82 10.353

Source: Financial Statement and Globlex Securities estimated
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