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ตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน)

“เป็นบริษัทของคนไทยที่ด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์
ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์
และอุปกรณ์จับยึด การผลิตชิ้นส่วน การรับจ้างประกอบ

และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลง
รถสเตชั่นวากอน หรือรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง 

โดยความสามารถในการออกแบบพัฒนา และประกอบรถยนต์ 
ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย”
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	 บริษัท	 ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ก่อต้ังและเติบโตบนเส้นทางการผลิตชิ้นส่วนตัวถังและการ
ประกอบรถยนต์มาอย่างยาวนานและมั่นคง	 นับต้ังแต่ก่อต้ังห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ไทยรุ่งวิศวกรรม	 ขึ้นมาในปี	 2510	 
โดยนายห้างวิเชียร	 เผอิญโชค	 และพัฒนาธุรกิจจนประสบความส�าเร็จเป็นบริษัท	 ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
โดยน�าบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	2537
	 จวบจนวันนี้เป็นเวลา	50กว่าปี	ที่บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทของคนไทยที่ด�าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว	 ต้ังแต่การออกแบบ	 วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	 การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดส�าหรับการผลิต	 การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก	 การผลิต
เบาะ	การรับจ้างพ่นสี	รับจ้างประกอบ	และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์	และและรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง	ๆ ด้วยฝีมือและความ
สามารถของบุคลากรคนไทย	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีความยืดหยุ่นสูง
	 บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	บริษัทยังคงเน้นรายได้
จากงานชิ้นส่วน	OEM	งานรับจ้างประกอบ	และพ่นสีรถยนต์	การขยายตลาดชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ไปยังภูมิภาคต่างๆ	
ทัว่โลก	รวมถึงการหาพันธมติรทางการค้าเพ่ือขยายธรุกิจเดมิและแสวงหาธรุกิจใหม่	นอกจากนี	้ทางบรษัิทได้เตรยีมพร้อม
ในการเพิ่มศักยภาพของบริษัท	โดยเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	และการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ลดต้นทุนและเพิ่มก�าไรของบริษัทในอนาคต		รวมถึงการพัฒนาบุคลากร	เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และกระแสการค้าและการลงทุนข้ามชาติ	
บริษัทเชือ่มัน่ว่าด้วยศักยภาพของบริษทัด้านการผลิตทีค่รบวงจร	ความยืดหยุน่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่รวดเร็ว	 รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	 จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้รับโอกาสมากมาย
ที่รออยู่ข้างหน้าในอุตสาหกรรมยานยนต์	ดังนั้น	บริษัทฯ	มั่นใจได้ว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะเติบโตอย่างยั่งยืน	
เคียงคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างแน่นอน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
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วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นยอดยนตรกรรมไทย	 เป็นผู้พัฒนา	ออกแบบ	 และผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจร	ที่มีตราสินค้า	 (Brand)	 เป็นของ
ตนเอง	สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า	ทั้งด้านคุณภาพและบริการในระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)
	 1.	 เป็นผู้น�าในการออกแบบ	พัฒนา	ผลิตนวัตกรรมยานยนต์ใหม่	 รถเอนกประสงค์	 รถใช้งานเฉพาะด้าน	 
	 	 	 ชิ้นส่วน	แม่พิมพ์-จิ๊ก	และอุปกรณ์รถยนต์	
	 2.		สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ	ราคา	การส่งมอบและบริการในระดับสากล	
	 3.		มุง่มัน่พฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์	การบรกิาร	อย่างต่อเนือ่ง	ด้วยกระบวนการผลิต	การจดัการทียื่ดหยุ่น	 
	 	 	 รวดเร็ว	ด้วยวิศวกรรม	เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	
	 4.		สร้าง	Brand	เป็นของตนเองให้มีภาพลักษณ์	เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
	 5.		สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมทั้งภายใน	และต่างประเทศ	
	 6.		มุ่งมั่นพัฒนาและธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์	ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้	ในระดับสากล	มีความ 
	 	 	 สุขและความภาคภูมิใจในการท�างานกับองค์กร	
	 7.		สร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลก�าไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว	ส�าหรับ 
	 	 	 ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	และพนักงาน	
	 8.		ผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต	และการท�างานต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน	ช่วยเหลือและตอบแทน 
	 	 	 สังคม	โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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สรุปข้อมูลทางการเงิน

	 งบการเงินรวม	ณ	31	ธันวาคม	 2564	 2563	 2562
   ผลการด�าเนินงาน

  รายไดจ้ากการขายและบริการ  1,979.18   1,530.06   2,386.47 

  รายไดร้วม  2,039.98   1,575.83   2,641.38 

  ค่าใชจ่้ายรวม  1,667.20   1,660.67   2,349.51 

  ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  372.77   (84.84)  291.87 

  ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  78.43   (91.36)  281.13 

  ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ/1  78.43   (91.36)  78.79 

 ฐานะทางการเงิน

  สินทรัพยห์มุนเวยีน  1,248.13   988.26   1,133.82 

  สินทรัพยร์วม  3,850.32   3,697.24   3,979.63 

  หน้ีสินรวม  503.41   416.61   529.69 

  ส่วนของผูถื้อหุน้  3,346.92   3,280.63   3,449.94 

 ขอ้มูลต่อหุน้ (หน่วย : บาท) 

  ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  0.13   (0.15)  0.48 

  ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติต่อหุน้/1  0.13   (0.15)  0.13 

  เงินปันผลต่อหุน้/2  0.10   0.06   0.12 

  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  5.53   5.46   5.73 

 อตัราส่วนทางการเงิน 

  อตัราก�าไรขั้นตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและบริการ (%) 15.38% 7.88% 13.83%

  อตัราก�าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 3.84%  (0.06) 10.64%

  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 2.41%  (0.03) 8.45%

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 2.86%  (0.02) 7.38%

  อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน (เท่า) 2.97  3.03   2.65 

  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.15  0.13   0.16 

(หน่วย : ลา้นบาท)

หมายเหตุ 
/1ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติปี 2562 ไม่รวมก�าไรจากการซ้ือกิจการ TTR 202.34 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก�าไรทางบญัชี มิใช่ก�าไรเงินสด
/2 เงินปันผล ประจ�าปี 2564 จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2565 ก่อน
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     1                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งและเติบโตบนเส้นทางการผลิตช้ินส่วนตวัถงัและการ
ประกอบรถยนตม์าอย่างยาวนานและมัน่คง นบัตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยรุ่งวิศวกรรม ข้ึนมาในปี 2510 
โดยนายห้างวิเชียร เผอิญโชค  และพัฒนาธุรกิจจนประสบความส าเร็จเป็นบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยน าบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 

จวบจนวนัน้ีเป็นเวลา 50 กว่าปี ท่ีบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัของคนไทยท่ีด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจรท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว  ตั้ งแต่การ
ออกแบบ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิต การผลิตช้ินส่วนโลหะ
และพลาสติก การผลิตเบาะ การรับจา้งพ่นสี รับจา้งประกอบ และผลิตรถยนตอ์เนกประสงค ์และรถใชง้านเฉพาะ
ดา้นต่างๆ ดว้ยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีความยดืหยุน่สูง  

บริษทัฯ ไดป้รับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว บริษทัฯ ยงัคง
เนน้รายไดจ้ากงานช้ินส่วน OEM งานรับจา้งประกอบ และพ่นสีรถยนต ์การขยายตลาดช้ินส่วนและตวัถงัรถยนต์
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(Brand) เป็นของตนเอง สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ ทั้งดา้นคุณภาพและบริการ ในระดบัสากล 
พนัธกิจ (Mission) 
1.  เป็นผูน้ าในการออกแบบ พฒันา ผลิตนวตักรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะด้าน 

ช้ินส่วน แม่พิมพ-์จ๊ิก และอุปกรณ์รถยนต ์ 
2.  สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ในดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบและบริการในระดบัสากล  
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3.  มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ การบริการ อย่างต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการผลิต การจดัการท่ียืดหยุ่น 
รวดเร็ว ดว้ยวศิวกรรม เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  

4.  สร้าง Brand เป็นของตนเองใหมี้ภาพลกัษณ์ เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ 
5.  สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดใหค้รอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ  
6.  มุ่งมัน่พฒันาและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัได ้ในระดบัสากล มีความสุข

และความภาคภูมิใจในการท างานกบัองคก์ร  
7.  สร้างความมัน่คงใหอ้งคก์รอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการสร้างผลก าไรและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ส าหรับผูถื้อ

หุ้น คู่คา้ และพนกังาน  
8.  ผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต และการท างานตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทน

สังคม โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ (Goal)   
จากแนวโน้มตลาดรถยนต์โลก ท่ี มุ่ งเน้นรถยนต์ประหยัดพลังงาน  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ท าให้ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะพฒันาไปสู่รถ
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่น รถยนต์ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า ไฮบริด หรือพลงังาน
สะอาดอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดว่าจะมาเป็นโปรดักท์แชมเป้ียนตัวใหม่ของไทย เพื่อขายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศมากข้ึน  

เม่ือเทรนด์รถยนตใ์นอนาคตเปล่ียนแปลงไปสู่รถยนตพ์ลงังานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า มากข้ึนเร่ือยๆ 
ย่อมส่งผลต่อความต้องการช้ินส่วนรถยนต์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้ินส่วนท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมมากข้ึน  เช่น  วสัดุท่ีทนทานข้ึนแต่มีน ้ าหนักเบาลง เช่น  เหล็ก High Tensile, 
อลูมิเนียม หรือ คอมโพสิต รวมไปถึงธุรกิจดิจิตอลจะเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมรถยนต์มากข้ึน ดงันั้น
หากผูป้ระกอบการไม่ปรับตวัเพื่อให้สามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดได ้ก็อาจตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 

จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ขา้งตน้ บริษทัจึงตั้งเป้าหมายระยะกลาง 3 ปี (2563-2565) ท่ีจะเป็น
ส่วนหน่ึงของ Value chain ของรถยนต์ไฟฟ้า และพฒันาศกัยภาพในการผลิตแม่พิมพแ์ละช้ินส่วนท่ีใช้วสัดุ
น ้ าหนกัเบา (Light weight parts) เพิ่มระบบการผลิตแบบอตัโนมติั เพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้และลดตน้ทุน 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้  

ทั้งน้ี จากสถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ไปยงัทัว่โลก ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อทุกอุตสาหกรรม
ของไทยและทัว่โลก นอกจากน้ีการประกาศหยุดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยของ บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส 
ประเทศไทย (GM) ในปี 2563 ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตข์องไทยดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนในปี 2564 จาก 3 ปัจจยั คือ 1) การมีวคัซีน   
โควิด-19 และเร่ิมทยอยฉีดวคัซีนอย่างกวา้งขวาง 2) การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และ         
3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  ดังนั้ น  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงคาดการณ์ว่า

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

56-1 One Report | 6



                                       

     2                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

3.  มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ การบริการ อย่างต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการผลิต การจดัการท่ียืดหยุ่น 
รวดเร็ว ดว้ยวศิวกรรม เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  

4.  สร้าง Brand เป็นของตนเองใหมี้ภาพลกัษณ์ เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ 
5.  สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดใหค้รอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ  
6.  มุ่งมัน่พฒันาและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัได ้ในระดบัสากล มีความสุข

และความภาคภูมิใจในการท างานกบัองคก์ร  
7.  สร้างความมัน่คงใหอ้งคก์รอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการสร้างผลก าไรและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ส าหรับผูถื้อ

หุ้น คู่คา้ และพนกังาน  
8.  ผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต และการท างานตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทน

สังคม โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ (Goal)   
จากแนวโน้มตลาดรถยนต์โลก ท่ี มุ่ งเน้นรถยนต์ประหยัดพลังงาน  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ท าให้ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะพฒันาไปสู่รถ
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่น รถยนต์ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า ไฮบริด หรือพลงังาน
สะอาดอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดว่าจะมาเป็นโปรดักท์แชมเป้ียนตัวใหม่ของไทย เพื่อขายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศมากข้ึน  

เม่ือเทรนด์รถยนตใ์นอนาคตเปล่ียนแปลงไปสู่รถยนตพ์ลงังานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า มากข้ึนเร่ือยๆ 
ย่อมส่งผลต่อความต้องการช้ินส่วนรถยนต์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้ินส่วนท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมมากข้ึน  เช่น  วสัดุท่ีทนทานข้ึนแต่มีน ้ าหนักเบาลง เช่น  เหล็ก High Tensile, 
อลูมิเนียม หรือ คอมโพสิต รวมไปถึงธุรกิจดิจิตอลจะเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมรถยนต์มากข้ึน ดงันั้น
หากผูป้ระกอบการไม่ปรับตวัเพื่อให้สามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดได ้ก็อาจตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 

จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ขา้งตน้ บริษทัจึงตั้งเป้าหมายระยะกลาง 3 ปี (2563-2565) ท่ีจะเป็น
ส่วนหน่ึงของ Value chain ของรถยนต์ไฟฟ้า และพฒันาศกัยภาพในการผลิตแม่พิมพแ์ละช้ินส่วนท่ีใช้วสัดุ
น ้ าหนกัเบา (Light weight parts) เพิ่มระบบการผลิตแบบอตัโนมติั เพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้และลดตน้ทุน 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้  

ทั้งน้ี จากสถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ไปยงัทัว่โลก ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อทุกอุตสาหกรรม
ของไทยและทัว่โลก นอกจากน้ีการประกาศหยุดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยของ บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส 
ประเทศไทย (GM) ในปี 2563 ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตข์องไทยดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนในปี 2564 จาก 3 ปัจจยั คือ 1) การมีวคัซีน   
โควิด-19 และเร่ิมทยอยฉีดวคัซีนอย่างกวา้งขวาง 2) การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และ         
3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  ดังนั้ น  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงคาดการณ์ว่า

56-1 One Report | 7



                                       

     3                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน และขยายตวั 7% จากปี 2564 โดยตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์รวม 
1,800,000 คนั โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศ จ านวน 800,000 คนั และ การส่งออก จ านวน 1,000,000 คนั  

ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งเร่งปรับตวัอย่างรวดเร็ว ปรับพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ และแนวโนม้ยานยนต์สมยัใหม่ คือ ยานยนตไ์ฟฟ้า และยานยนตอ์ตัโนมติั ตลอดจนการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึนจากผูผ้ลิตรถยนตท์ัว่โลก โดยในปี 2565 บริษทัฯ มีนโยบาย ดงัน้ี 

 ขยายตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer ซ่ึงได้รับ “รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560” จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และไดข้ึ้นทะเบียน
เป็น “สินค้านวัตกรรมไทย” โดยมุ่งเน้นการขายรถให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มข้ึน โดยมีจุดเด่นดา้นการ
ออกแบบตวัถงัท่ีแตกต่างจากรถยนตท์ัว่ไป และสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ หรือดดัแปลงให้สามารถใชง้าน
ได้หลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น รถบรรเทาสาธารณะภยั, รถท่ีใช้ในการเก็บกู้วตัถุ
ระเบิด (EOD), รถยนตบ์รรทุกสุนขัทหาร (K9), รถบงัคบัการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 
TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถควบคุมระบบส่ือสาร เป็นตน้ 

 รถมินิบัส ความยาว 7 เมตร 20 ที่น่ัง เพื่อรองรับการเปล่ียนรถตูโ้ดยสารประจ าทาง เป็นรถมินิบสัตาม
นโยบายของภาครัฐ และในอนาคตจะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

 ขยายโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์แห่งอนาคต อาทิ ผลิตช้ินส่วน
ตวัถงั โดยใชว้สัดุท่ีมีน ้ าหนกัเบา เช่น เหล็ก High Tensile, อลูมิเนียม หรือ คอมโพสิต, ผลิตช้ินส่วนพลาสติกท่ี
เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายใน (Trim parts), ผลิตเบาะรถยนต์, รับจา้งประกอบรถยนตไ์ฟฟ้า, ออกแบบ และผลิต
รถมินิบสัไฟฟ้า  

 ขยายการผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถโม่ผสมคอนกรีต กระบะบรรทุกดัมพ์ และ
กระบะบรรทุกพว่งดมัพ ์ตูบ้รรทุกปีกนก ตูบ้รรทุก 10 ประตู และตูบ้รรทุกน ้าหนกัเบา เป็นตน้  
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 บริษทัยงัค านึงถึงคุณภาพของสินคา้และการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีบริษทัไดรั้บการ
รับรองระบบ ISO 9001, IATF 16949 และ ISO 14001 รวมทั้งการผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้
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ผลิต และการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั รวมทั้งยกระดบัความรู้ความสามารถของพนกังานทุกระดบั
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก โดยมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความปลอดภยัในการท างาน 
มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี ยงัมีแนวทางใน
การด าเนินงานทั้งในระดบัคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
  บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2516 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจต่อเติมตวัถงัรถยนตเ์ป็นรถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์ 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงาน 
ตุลาคม  2516  จดัตั้งบริษทัในนาม บริษทั  ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท 
กนัยายน  2533  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัฯ 
พฤศจิกายน 2533  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัฯ 
กรกฎาคม 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้ใน บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั ในอตัรา 99.99% ของทุนจด

ทะเบียน และเรียกช าระแลว้ โดยซ้ือท่ีราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้(100 บาท) 
สิงหาคม 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท พร้อมทั้งจดัซ้ือเคร่ือง DIGITIZER  ซ่ึงช่วยในการออกแบบ

และท าแม่พิมพ ์
มกราคม 2536  บริษัทฯ  เข้าถือหุ้นในบริษัท ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จ ากัด ในอตัรา 99.99% ของทุนจด

ทะเบียน และเรียกช าระแลว้ โดยซ้ือท่ีราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้(100 บาท) 
กุมภาพนัธ์ 2536  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัฯ 
มีนาคม 2536 บริษทัฯ ไดล้ดสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จ ากดั และบริษทั ไทย วี.

พี. ออโต้เซอร์วิส จ ากัด  เป็นร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัทั้งสอง โดยขายราคา
เท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้(100 บาท) ใหก้บักลุ่มเผอิญโชค 

กนัยายน  2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 320 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพื่อเสริมศกัยภาพทางภาคอุตสาหกรรม โดยลงทุนน า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ CAD&CAM มาใช้ในการออกแบบรถยนต์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัน า
เทคโนโลยกีารชุบเคลือบสีพื้นดว้ยระบบไฟฟ้า (EDP) มาใชก้ารผลิตรถ 

พฤศจิกายน 2536  บริษทัฯ ไดท้  าการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียน
คาร์ จ ากดั (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 400 ลา้น
บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนในปี 2537 

พฤศจิกายน 2537  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ท าการอนุญาต ให้บริษัทฯน าหุ้นเข้าซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มีนาคม 2540 จดัตั้งบริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จ ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัรา 41% ของทุนจดทะเบียน 10 ล้าน
บาท (เรียกช าระแลว้) เพื่อผลิตเบาะรถยนต ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถยนต ์

กนัยายน  2542 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จ ากดั   จ านวน 5.1 ล้านบาท   รวมคิดเป็น 
46% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วม 

มีนาคม 2543 เพิ่มทุนในบริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จ ากดั 6.58 ลา้นบาท โดยสัดส่วนในการถือหุ้นยงัคง
เท่าเดิม คือ 94% 
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คาร์ จ ากดั (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 400 ลา้น
บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนในปี 2537 

พฤศจิกายน 2537  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ท าการอนุญาต ให้บริษัทฯน าหุ้นเข้าซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มีนาคม 2540 จดัตั้งบริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จ ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัรา 41% ของทุนจดทะเบียน 10 ล้าน
บาท (เรียกช าระแลว้) เพื่อผลิตเบาะรถยนต ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถยนต ์

กนัยายน  2542 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จ ากดั   จ านวน 5.1 ล้านบาท   รวมคิดเป็น 
46% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วม 

มีนาคม 2543 เพิ่มทุนในบริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จ ากดั 6.58 ลา้นบาท โดยสัดส่วนในการถือหุ้นยงัคง
เท่าเดิม คือ 94% 
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พฤศจิกายน 2543  ร่วมลงทุนในบริษทั ไทยออโต ้บอด้ี แอสเซมบล้ี จ ากดั จ านวนเงิน 10.92 ลา้นบาท คิดเป็น  91%  
ของทุนจดทะเบียน และในบริษทั ไทยออโต ้ เพรสพาร์ท จ ากดั จ านวนเงิน 47.32 ลา้นบาท คิด
เป็น 91% ของทุนจดทะเบียน 

เมษายน  2544 บริษทัไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั (บริษทัยอ่ย)  เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ 
จ  ากดั ในอตัรา 99.53% ของทุนจดทะเบียน (380 ลา้นบาท) จ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 

มิถุนายน  2544 เพิ่มทุนในบริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั 10.01 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 91% 
ของทุนจดทะเบียนเท่าเดิม 

กรกฎาคม 2544 จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ออโตลิ้ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั    ทั้งหมด 10% ของทุนจดทะเบียน 
คือจ านวน 15,000 หุ้น โดยขายในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาท ให้กบับริษทั ไทย วี.พี. 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทัท่ีเก่ียวโยง) 

สิงหาคม 2544 บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 380 ลา้นบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 
95 ลา้นบาท โดยเป็นการลดจ านวนหุ้นลงตามสัดส่วนเดิม ท าให้บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส 
จ  ากดั (บริษทัย่อย) ยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั 99.53% ของทุน
จดทะเบียนเท่าเดิม 

ธนัวาคม 2544 บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 95 ลา้นบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 25 
ลา้นบาท โดยเป็นการลดจ านวนหุ้นลงตามสัดส่วนเดิม ท าให้บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส 
จ  ากดั (บริษทัย่อย) ยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั 99.53% ของทุน
จดทะเบียนเท่าเดิม 

มกราคม 2545 บริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 
บาท   และเปล่ียนแปลงหุน้สามญัจดทะเบียนจาก 40 ลา้นหุน้ เป็น 400 ลา้นหุน้  

พฤษภาคม 2545        บริษทัฯ  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ลา้นบาท ใหเ้ป็นทุนจดทะเบียน 500ลา้น
บาท เพื่อจ่ายเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (ทุนช าระแลว้ 499,997,497 บาท) 

มกราคม 2547            บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 524,996,497 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน  จ านวน  24,999,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นทั้ งหมดส ารอง  
ทั้งหมดไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีเสนอขายให้แก่
กรรมการ, ท่ีปรึกษาและหรือพนกังานของบริษทัตามโครงการ ESOP 2003 

มกราคม  2547          ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั โตโยตา้ จดัตั้ง บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จ ากดั จ านวนเงิน 22.35 
ลา้นบาท คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน 

      กนัยายน  2547         บริษทัฯ เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จ ากัด จ านวน                
3,066,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 306,670,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วน                                 
การถือหุ้นเดิม คือ 91% (บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั เพิ่มทุน จากเดิม 63,000,000 บาท 
เป็น 400,000,000 บาท) 
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มีนาคม 2548             บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั ไทย วี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั จ านวน                
188,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท  รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน  18,800,000 บาท  เพื่อรักษาสัดส่วน                                 
การถือหุ้นเดิม คือ 94% (บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั เพิ่มทุนจากเดิม 5,000,000 บาท 
เป็น 25,000,000 บาท)  

ตุลาคม 2548              บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือบริษทั 
ทีอาร์ยู ลีสซ่ิง จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนลงทุน 90% คิดเป็นเงิน 54,000,000 บาท 

มีนาคม 2549  บริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทัไทยรุ่ง ทูลส์ 
แอนด ์ไดส์ จ ากดั 

ธนัวาคม 2550 บริษทั ทีอาร์ยู ลีสซ่ิง จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ลา้นบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 15 
ลา้นบาท โดยเป็นการลดจ านวนหุน้ลงตามสัดส่วนเดิม  

ธนัวาคม 2550 บริษทัฯ ร่วมลงทุนกบับริษทั เดลตา้ โคเงียว จ ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่
ช่ือ บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนลงทุน 30% คิดเป็นเงินลงทุน 60,000,000 บาท (เรียก
ช าระค่าหุน้ 50% ในเดือนมกราคม 2551) โดยบริษทัร่วมทุนใหม่น้ี จะด าเนินธุรกิจผลิตเบาะ และ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับรถยนต ์

สิงหาคม 2551 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั (บริษทัร่วม) จ านวน 
300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,000,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุน้เดิม คือ 30% (บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 200,000,000 บาท เป็น 
300,000,000 บาท) 

ธนัวาคม 2551 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยออโต ้บอด้ี แอสเซมบล้ี จ ากดั และ บริษทั ทีอาร์ยู  ลี
สซ่ิง จ ากดั ไดมี้มติให้เลิกบริษทั เน่ืองจากยงัมิไดป้ระกอบกิจการใด ๆ ตั้งแต่จดทะเบียนจดตั้ง
บริษทัมา โดยไดท้  าการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใน
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 และวนัท่ี 5 มกราคม 2552 ตามล าดบั 

พฤษภาคม- บริษทัฯ ซ้ือหุน้คืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามมาตรา 66/1 จ านวน 9,216,700 หุน้ คิดเป็น  
พฤศจิกายน 2553 1.84% ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดยบริษทัฯ จะตอ้งถือหุ้นดงักล่าวไวเ้ป็น

เวลา 6 เดือน และหากภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ยงัจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมด 
บริษทัจะตอ้งท าการลดทุนโดยการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ได้จ  าหน่ายออก และจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยต่์อไป 

พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัเงินลงทุนเฟสแรกกวา่ 300 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่และ
เพิ่มเคร่ืองจกัรท่ี บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั (บริษทัยอ่ย ท่ีจงัหวดัระยอง) เพื่อเพิ่มก าลงั
การผลิต รองรับปริมาณงานช้ินส่วนจากลูกค้า โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
(โครงการ 2) และเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรในไตรมาส 1 ปี 2555 
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มีนาคม 2548             บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั ไทย วี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั จ านวน                
188,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท  รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน  18,800,000 บาท  เพื่อรักษาสัดส่วน                                 
การถือหุ้นเดิม คือ 94% (บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั เพิ่มทุนจากเดิม 5,000,000 บาท 
เป็น 25,000,000 บาท)  

ตุลาคม 2548              บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือบริษทั 
ทีอาร์ยู ลีสซ่ิง จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนลงทุน 90% คิดเป็นเงิน 54,000,000 บาท 

มีนาคม 2549  บริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทัไทยรุ่ง ทูลส์ 
แอนด ์ไดส์ จ ากดั 

ธนัวาคม 2550 บริษทั ทีอาร์ยู ลีสซ่ิง จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ลา้นบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 15 
ลา้นบาท โดยเป็นการลดจ านวนหุน้ลงตามสัดส่วนเดิม  

ธนัวาคม 2550 บริษทัฯ ร่วมลงทุนกบับริษทั เดลตา้ โคเงียว จ ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่
ช่ือ บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนลงทุน 30% คิดเป็นเงินลงทุน 60,000,000 บาท (เรียก
ช าระค่าหุน้ 50% ในเดือนมกราคม 2551) โดยบริษทัร่วมทุนใหม่น้ี จะด าเนินธุรกิจผลิตเบาะ และ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับรถยนต ์

สิงหาคม 2551 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั (บริษทัร่วม) จ านวน 
300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,000,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุน้เดิม คือ 30% (บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 200,000,000 บาท เป็น 
300,000,000 บาท) 

ธนัวาคม 2551 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยออโต ้บอด้ี แอสเซมบล้ี จ ากดั และ บริษทั ทีอาร์ยู  ลี
สซ่ิง จ ากดั ไดมี้มติให้เลิกบริษทั เน่ืองจากยงัมิไดป้ระกอบกิจการใด ๆ ตั้งแต่จดทะเบียนจดตั้ง
บริษทัมา โดยไดท้  าการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใน
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 และวนัท่ี 5 มกราคม 2552 ตามล าดบั 

พฤษภาคม- บริษทัฯ ซ้ือหุน้คืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามมาตรา 66/1 จ านวน 9,216,700 หุน้ คิดเป็น  
พฤศจิกายน 2553 1.84% ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดยบริษทัฯ จะตอ้งถือหุ้นดงักล่าวไวเ้ป็น

เวลา 6 เดือน และหากภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ยงัจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมด 
บริษทัจะตอ้งท าการลดทุนโดยการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ได้จ  าหน่ายออก และจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยต่์อไป 

พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัเงินลงทุนเฟสแรกกวา่ 300 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่และ
เพิ่มเคร่ืองจกัรท่ี บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั (บริษทัยอ่ย ท่ีจงัหวดัระยอง) เพื่อเพิ่มก าลงั
การผลิต รองรับปริมาณงานช้ินส่วนจากลูกค้า โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
(โครงการ 2) และเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรในไตรมาส 1 ปี 2555 
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มกราคม 2555 บริษทัฯ ขายหุ้นสามญัของบริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จ ากดั (บริษทัร่วม) จ านวน 10% ของ
ทุนจดทะเบียน ให้กับบริษัท โตโยต้า ออโต้ บอด้ี คมัปะนี ลิมิเต็ด (ประเทศญ่ีปุ่น) เพื่อปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัใหม่ โดยบริษทัฯ ยงัคงถือหุ้นในบริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ 
จ ากดั (บริษทัร่วม) จ านวน 20% ของทุนจดทะเบียน 

กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จ ากดั ไดมี้มติให้เลิกบริษทั เน่ืองจากปริมาณ
งานลดลงอยา่งมาก จนท าให้ผลการด าเนินงานไม่คุม้ค่ากบัการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยไดท้  าการ
จดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 

กรกฎาคม 2555 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์  แอนด์ ไดส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ขยายการลงทุนในเคร่ืองจักร และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อยกระดบัความสามารถในการผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ ดว้ยมูลค่าเงิน
ลงทุน 205 ลา้นบาท โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  

กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้บริษทัฯ ขายหุ้นท่ีซ้ือคืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามมาตรา 
66/1 จ านวน 9,216,700 หุน้ คิดเป็น 1.84% ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดยจะ
เร่ิมขายหุ้นท่ีซ้ือคืนได้ตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2556 จนถึงวนัครบก าหนดโครงการคือวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2556 หากบริษทัฯ ยงัจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมด บริษทัจะตอ้งท าการลดทุนโดย
การตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ได้จ  าหน่ายออก และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชยต่์อไป 

เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 300,953,698 หุ้น จึงท าให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จากเดิม 501,589,498 หุน้ เป็น 802,543,195 หุน้  

พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหบ้ริษทัฯ  ลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ โดยการตดัหุน้ท่ีซ้ือ
คืนและมิได้จ  าหน่ายเป็นจ านวน 9,216,700 หุ้น โดยบริษทัได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้ กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2556 

เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ลดทุนจด
ทะเบียน จากเดิม 793,326,495 หุ้น เป็น 492,372,797 หุ้น โดยการลดหุ้นสามญัท่ีรองรับการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
98,474,559  หุ้น  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น  ท าให้ ทุนจดทะเบียนเป็น 
590,847,356 หุน้ 

เมษายน 2557 บริษทัฯ ร่วมทุนกบั Kyowa Sangyo Co.,Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั เอสบีซีเอส จ ากดั จดัตั้ง 
“บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จ ากดั” โดยมีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 20 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยไทยรุ่งฯ มีสัดส่วนลงทุน 49% คิดเป็นเงินลงทุน 
9.8 ลา้นบาท เพื่อผลิตช้ินส่วน และประกอบตวัถงัห้องโดยสาร ส าหรับรถอุตสาหกรรมหนกั, รถ
ขดุตกั และอ่ืนๆ 
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พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ร่วมทุนกบั Nippon Trex Co.,Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่น), Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. 
(ประเทศญ่ีปุ่น) และ Mitsiam International Co.,Ltd. จดัตั้ ง “บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั” โดยมี
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท โดยไทยรุ่งฯ มีสัดส่วนลงทุน 40% คิดเป็นเงินลงทุน 120 ลา้นบาท เพื่อต่อตวัถงัรถบรรทุก
ประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุก
หอ้งเยน็ ฯลฯ ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย 

มกราคม 2558 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนใน “บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั” (บริษทัร่วม) จ านวน 
1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิม คือ 40% (บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 300 ลา้นบาท เป็น 550 
ลา้นบาท) 

พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 590,847,356 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล แต่มิไดจ้  าหน่ายออก จ านวน 425 หุ้น และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนจาก 590,846,931 บาท เป็น 619,846,931 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นทั้งหมดส ารองทั้งหมดไวเ้พื่อรองรับ
การใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังาน
ของบริษทั ตามโครงการ TRU ESOP Warrant 2015 

กรกฎาคม 2562  บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) จ านวน 15% จากผูถื้อหุ้นเดิมราย
หน่ึง ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ใน TTR ของบริษทัฯ เพิ่มจากเดิม 40% เป็น 55% 

กรกฎาคม 2562 บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 550 ลา้นบาท เป็น 1,087 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั TTR ตามสัดส่วนการถือหุ้น 55% รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 295.30 ลา้นบาท  

กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) จ านวน 45% จากผูถื้อหุน้เดิมสอง
ราย และบริษทัฯ ขายหุ้นสามญัของ TTR ให้แก่กลุ่มเผอิญโชค จ านวน 0.0003% ท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นใน TTR ของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 55% เป็น 99.9997%  และบริษัท TTR เปล่ียน
สถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

สิงหาคม 2562 บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั”  
พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 619,846,931 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตดัหุ้น

สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษทั ตามโครงการ TRU ESOP Warrant 2015 แต่มิได้
จ  าหน่ายออก จ านวน  29,000,000 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 590,846,931 บาท เป็น 
619,846,931 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
และจดัสรรหุ้นทั้งหมดส ารองทั้งหมดไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธ์ิท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ตามโครงการ TRU ESOP 
Warrant 2021 
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รางวลัและประกาศนียบัตร 
29 เมษายน 2541 ได้รับประกาศนียบัตร ISO9002:1994 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas 

Quality International) ในดา้นการข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะและประกอบช้ินส่วนรถยนต ์
15 มิถุนายน 2542  ไดรั้บประกาศนียบตัร ISO9001:1994 โดยการรับรองจากสถาบนั BVQI ในดา้นการออกแบบ   และ

ประกอบรถอเนกประสงค ์
13 ตุลาคม 2542    ไดรั้บประกาศนียบตัร QS9000:1998 ในดา้นการข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะ และประกอบช้ินส่วนรถยนต ์
3 เมษายน 2543 ไดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์
30 กรกฎาคม 2545    ได้รับประกาศนียบตัร ISO14001:1996 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI ในด้านระบบการ      

จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
10 กนัยายน 2546 ได้รับรางวลัผูส่้งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจ าปี 2546 (Prime Minister’s Export Award 

2003) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 3 รางวลั มีดงัน้ี 
1. รางวลัผูส่้งออกสินคา้ไทยดีเด่น ประเภทผูส่้งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) 
2. รางวลัผูส่้งออกสินคา้ไทยดีเด่น ประเภทท่ีใชต้ราสินคา้ของตนเอง (Distinguished Brand) 
3. รางว ัลผู ้ส่ งออกสินค้าไทยดี เด่น  ประเภท ท่ี มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

(Distinguished Design) 
16 เมษายน 2547     ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2547 (Car of the Year) สาขานวตักรรมไทย ในรุ่น                                      

TR Adventure Master จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
29 กนัยายน 2547       ไดรั้บประกาศนียบตัร ISO 9001:2000 โดยการรับรองจากสถาบนั BVQI (Bureau Veritas 

Quality International) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 
28 ตุลาคม 2547         ได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI 

(Bureau Veritas Quality International) ในงานดา้นการผลิตข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์
28 มีนาคม 2548        ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2548 (Car of the Year 2005) สาขานวตักรรมไทย                                        

ยอดเยีย่ม (Thai Innovation Award)   
7  กนัยายน 2548       ได้รับประกาศนียบัตร ISO14001:2004 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas                                         

Quality International) ในดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
31 ตุลาคม 2548        ได้รับการจดัอนัดบัจาก นิตยสาร Forbes Asia ให้เป็นบริษทัสุดยอดแห่งเอเชีย 2005 โดยเป็น

บริษทัมหาชนขนาดเล็กท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 11 บริษทัจากประเทศไทย ท่ีติดอนัดับ The 200 Finest 
(จากทั้งหมด 15 ประเทศในเอเชีย)  

23 มีนาคม 2549 ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2549 (Car of the Year 2006) สาขานวตักรรมไทยยอดเยี่ยม 
(Thai Innovation Award)  

2  เมษายน 2550 ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2550 (Car of the Year 2007) สาขานวตักรรมไทยยอดเยี่ยม 
(Thai Innovation Award) ในรุ่น TR Adventure Sport  

23 พฤษภาคม 2552    ได้รับประกาศนียบัตร ISO9001:2008 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas 
Quality International) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

กรกฎาคม 2553 ได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI 
(Bureau Veritas Quality International) ในงานดา้นการผลิตข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์

กันยายน 2549-2553  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพนัธ์และด้านสวสัดิการแรงงาน 
ประจ าปี 2549-2553 โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  

14 กนัยายน 2555    บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2555) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

14 กนัยายน 2555    บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2555) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

29 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเกียรติบตัรผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมิน โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงาน ดา้นความปลอดภยั ประจ าปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

13 กนัยายน 2556    บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2556) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

13 กนัยายน 2556   บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2556) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ประเภทรางวลับริษทั
จดทะเบียนด้านผลด าเนินงานยอดเยี่ยม  (Best Performance Award) ในกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่า
หลักทรัพยต์ามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีจดัข้ึนโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

20 สิงหาคม 2557 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 9 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2557) 

                                   จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
20 สิงหาคม 2557 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2557) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  

17 กรกฎาคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (พ .ศ. 2549 – 2558) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

56-1 One Report | 14
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

รางวลัและประกาศนียบัตร 
29 เมษายน 2541 ได้รับประกาศนียบัตร ISO9002:1994 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas 

Quality International) ในดา้นการข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะและประกอบช้ินส่วนรถยนต ์
15 มิถุนายน 2542  ไดรั้บประกาศนียบตัร ISO9001:1994 โดยการรับรองจากสถาบนั BVQI ในดา้นการออกแบบ   และ

ประกอบรถอเนกประสงค ์
13 ตุลาคม 2542    ไดรั้บประกาศนียบตัร QS9000:1998 ในดา้นการข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะ และประกอบช้ินส่วนรถยนต ์
3 เมษายน 2543 ไดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์
30 กรกฎาคม 2545    ได้รับประกาศนียบตัร ISO14001:1996 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI ในด้านระบบการ      

จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
10 กนัยายน 2546 ได้รับรางวลัผูส่้งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจ าปี 2546 (Prime Minister’s Export Award 

2003) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 3 รางวลั มีดงัน้ี 
1. รางวลัผูส่้งออกสินคา้ไทยดีเด่น ประเภทผูส่้งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) 
2. รางวลัผูส่้งออกสินคา้ไทยดีเด่น ประเภทท่ีใชต้ราสินคา้ของตนเอง (Distinguished Brand) 
3. รางว ัลผู ้ส่ งออกสินค้าไทยดี เด่น  ประเภท ท่ี มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

(Distinguished Design) 
16 เมษายน 2547     ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2547 (Car of the Year) สาขานวตักรรมไทย ในรุ่น                                      

TR Adventure Master จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
29 กนัยายน 2547       ไดรั้บประกาศนียบตัร ISO 9001:2000 โดยการรับรองจากสถาบนั BVQI (Bureau Veritas 

Quality International) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 
28 ตุลาคม 2547         ได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI 

(Bureau Veritas Quality International) ในงานดา้นการผลิตข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์
28 มีนาคม 2548        ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2548 (Car of the Year 2005) สาขานวตักรรมไทย                                        

ยอดเยีย่ม (Thai Innovation Award)   
7  กนัยายน 2548       ได้รับประกาศนียบัตร ISO14001:2004 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas                                         

Quality International) ในดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
31 ตุลาคม 2548        ได้รับการจดัอนัดบัจาก นิตยสาร Forbes Asia ให้เป็นบริษทัสุดยอดแห่งเอเชีย 2005 โดยเป็น

บริษทัมหาชนขนาดเล็กท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 11 บริษทัจากประเทศไทย ท่ีติดอนัดับ The 200 Finest 
(จากทั้งหมด 15 ประเทศในเอเชีย)  

23 มีนาคม 2549 ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2549 (Car of the Year 2006) สาขานวตักรรมไทยยอดเยี่ยม 
(Thai Innovation Award)  

2  เมษายน 2550 ได้รับรางวลัรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2550 (Car of the Year 2007) สาขานวตักรรมไทยยอดเยี่ยม 
(Thai Innovation Award) ในรุ่น TR Adventure Sport  

23 พฤษภาคม 2552    ได้รับประกาศนียบัตร ISO9001:2008 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas 
Quality International) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

กรกฎาคม 2553 ได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI 
(Bureau Veritas Quality International) ในงานดา้นการผลิตข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์

กันยายน 2549-2553  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพนัธ์และด้านสวสัดิการแรงงาน 
ประจ าปี 2549-2553 โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  

14 กนัยายน 2555    บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2555) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

14 กนัยายน 2555    บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2555) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

29 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเกียรติบตัรผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมิน โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงาน ดา้นความปลอดภยั ประจ าปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

13 กนัยายน 2556    บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2556) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

13 กนัยายน 2556   บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2556) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ประเภทรางวลับริษทั
จดทะเบียนด้านผลด าเนินงานยอดเยี่ยม  (Best Performance Award) ในกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่า
หลักทรัพยต์ามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีจดัข้ึนโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

20 สิงหาคม 2557 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 9 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2557) 

                                   จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
20 สิงหาคม 2557 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2557) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  

17 กรกฎาคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (พ .ศ. 2549 – 2558) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

56-1 One Report | 15
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17 กรกฎาคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2558) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  

16 กนัยายน 2558 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัไทยรุ่งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปลอดภยั โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2558 

 9 สิงหาคม 2559 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั การอนุรักษแ์ละฟ้ินฟูแม่น ้าดีเด่น ประจ าปี 
2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

17 สิงหาคม 2559 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 11 ปี  ติดต่อกัน  (พ .ศ. 2549 – 2559) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

17 สิงหาคม 2559 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 9 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2559) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

13 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ได้รับประกาศเกียรติคุณ เน่ืองในโอกาสเขา้ร่วมโครงการ 
ตามรอยคนดี จากส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

25 สิงหาคม 2560 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 12 ปี  ติดต่อกัน (พ .ศ. 2549 - 2560) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม                                   

25 สิงหาคม 2560 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2560) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

19 กนัยายน 2560 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั ไดรั้บรางวลั
ประกาศนียบตัรมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

5 ตุลาคม 2560 ผลงานรถยนต์ TR TRANSFORMER II ของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับ
รางวลัชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ “รางวลันวตักรรมแห่งชาติ ประจ าปี  2560” จากส านักงาน
นวตักรรมแห่งชาติฯ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 ธนัวาคม 2560 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น  
ประจ าปี 2560 จากหอการคา้ไทย 

26 มิถุนายน 2561    ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 โดยการรับรองจากสถาบัน URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์

26 มิถุนายน 2561    ได้รับประกาศนียบตัร IATF 16949:2016 โดยการรับรองจากสถาบนั URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์
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9 ตุลาคม 2561 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 13 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 - 2561) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

9 ตุลาคม 2561 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 11 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2561) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

19 ธนัวาคม 2561 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 2 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2560 – 2561) จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

4 กรกฎาคม 2562    ได้รับประกาศนียบัตร ISO 14001:2015 โดยการรับรองจากสถาบัน URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์

9 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 14 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 - 2562) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

9 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 12 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 - 2562) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

24 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บพระราชทานโล่ท่ีระลึก สถานประกอบการท่ีให้
ความสนับสนุนการบริจาคโลหิตต่อเน่ือง 20 ปีข้ึนไป จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

5 มีนาคม 2563 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั Thailand car of the Year 2020 ดา้น THAI 
INNOVATION AWARD จากบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

21 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 15 ปี  ติดต่อกัน  (พ .ศ. 2549 - 2563) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

28 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 13 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2563) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

30 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ไดรั้บประกาศนียบตัรมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

25 มิถุนายน 2564    ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 โดยการรับรองจากสถาบัน URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 
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9 ตุลาคม 2561 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 13 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 - 2561) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

9 ตุลาคม 2561 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 11 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2561) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

19 ธนัวาคม 2561 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 2 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2560 – 2561) จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

4 กรกฎาคม 2562    ได้รับประกาศนียบัตร ISO 14001:2015 โดยการรับรองจากสถาบัน URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์

9 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 14 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 - 2562) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

9 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 12 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 - 2562) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

24 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บพระราชทานโล่ท่ีระลึก สถานประกอบการท่ีให้
ความสนับสนุนการบริจาคโลหิตต่อเน่ือง 20 ปีข้ึนไป จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

5 มีนาคม 2563 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั Thailand car of the Year 2020 ดา้น THAI 
INNOVATION AWARD จากบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

21 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 15 ปี  ติดต่อกัน  (พ .ศ. 2549 - 2563) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

28 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 13 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2563) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

30 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ไดรั้บประกาศนียบตัรมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

25 มิถุนายน 2564    ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 โดยการรับรองจากสถาบัน URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 

56-1 One Report | 17
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25 มิถุนายน 2564    ได้รับประกาศนียบตัร IATF 16949:2016 โดยการรับรองจากสถาบนั URS  (United Fegistrar 
Systems) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์

22 กนัยายน 2564 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 16 ปี  ติดต่อกัน  (พ .ศ. 2549 - 2564) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

22 กนัยายน 2564 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 14 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2564) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

27 กนัยายน 2564 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2560 – 2564) จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  

รางวลัทีไ่ด้รับจากลูกค้า 
5 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้รับรางวลั Excellent Quality Reward 2009 จากบริษัท  คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
26 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้รับรางวลั Best Quality Award 2009 และ Best Delivery Award 2009 (Component Part) จาก

บริษทั H-One Parts (Thailand) จ ากดั 
4 กุมภาพนัธ์ 2554 ได้รับรางวลั Excellent Delivery Reward 2010 จากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
4 กุมภาพนัธ์ 2554 ได้รับรางว ัล Zero Defect Award 2010 (Component Part) จากบริษัท H-One Parts (Thailand) 

จ ากดั 
9 กุมภาพนัธ์ 2554  ไดรั้บรางวลั  Quality Prize จากบริษทั ICL (Thailand) จ ากดั 
3 กุมภาพนัธ์ 2555 ได้ รับ ร างว ัล  Excellent Delivery Reward, Excellent Quality Reward แ ล ะ  Excellent Good- 

Cooperation Reward 2011 จากบริษทั คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
21 พฤศจิกายน 2555  บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “President Award” จากบริษทั บางกอก

โคมตัสุ จ ากดั (BKC) 
ธนัวาคม 2556   บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “Delivery Awards” จากบริษทั บางกอก

โคมตัสุ จ ากดั (BKC) 
9 มกราคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “Quality Awards” จากบริษทั ไทย โคเบว

โค คอนทรักชัน่ แมทชีนเนอร์ร่ี จ ากดั (TKCM) 
22 เมษายน 2558 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “Excellent Quality, Delivery and Cost 

Performance Award” จากบริษทั บางกอกโคมตัสุ จ ากดั (BKC) 
16 ตุลาคม 2559 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ไดรั้บรางวลั “Supplier Quality Exellence Award” ประจ าปี 

2558 จากบริษทั เจอเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (GM)  
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

19 เมษายน 2560 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “Excellent Quality, Delivery and Cost 
Performance Award ” จากบริษทั บางกอกโคมตัสุ จ ากดั (BKC) 

 
1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1  โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2562-2564 

       หน่วย ลา้นบาท 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ด าเนินการ

โดย 
% การถือหุน้ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

 ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ส าหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ TRU, TAP, 

TRT 
91, 94 1,044.41 51 823.65 52 1,324.15 50 

ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
รถยนต ์

TRU, TTR 99.99 794.60 39 459.34 29 666.00 25 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนตศู์นยบ์ริการรถยนต ์ TRU, TVS, 
TUC 

94, 99.53* 126.16 6 240.18 15 391.19 15 

รายไดข้ายและบริการอ่ืน ๆ   14.01 1 6.89 1 5.12 0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,979.18 97 1,530.06 97 2,386.47 90 
รายไดอ่ื้น ๆ   60.80 3 45.77  3 **254.93 10 

รวมรายได้ทั้งส้ิน   2,039.98 100 1,575.83 100 2,641.39 100 
* TRU ถือหุน้ใน TVS 94% และ TVS ถือหุน้ใน TUC 99.53% 

** รายไดอ่ื้น ๆ ปี 2562 รวมก าไรจากการซ้ือกิจการบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) 202.34 ลา้นบาท 
1.2.2  ข้อมูลผลติภัณฑ์ 
 บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

- การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ มุ่งเน้นดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์รถยนตด์ดัแปลงประเภทต่าง ๆ และการ
รับจา้งออกแบบวจิยั การดดัแปลงรถประเภทต่าง ๆ แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

- การผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก ผลิตเบาะรถยนต ์เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต,์ รถจกัรยานยนต์, 
ช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่
ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งผลิตเพื่อใชภ้ายในบริษทัฯ เอง  

- การรับจา้งพ่นสี รับจา้งประกอบ แก่ลูกคา้กลุ่มรถยนต์, เคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และดดัแปลงรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นรถอเนกประสงค์ และรถใช้งานเฉพาะดา้น 
(Special Purpose Vehicle) เช่น รถ TR Transformer รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4) รถ
ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว และรถมินิบสั เป็นตน้ 

 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากัด (TRT) ประกอบธุรกิจดา้นการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับ
การผลิต โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  
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TRT 
91, 94 1,044.41 51 823.65 52 1,324.15 50 

ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
รถยนต ์

TRU, TTR 99.99 794.60 39 459.34 29 666.00 25 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนตศู์นยบ์ริการรถยนต ์ TRU, TVS, 
TUC 

94, 99.53* 126.16 6 240.18 15 391.19 15 

รายไดข้ายและบริการอ่ืน ๆ   14.01 1 6.89 1 5.12 0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,979.18 97 1,530.06 97 2,386.47 90 
รายไดอ่ื้น ๆ   60.80 3 45.77  3 **254.93 10 

รวมรายได้ทั้งส้ิน   2,039.98 100 1,575.83 100 2,641.39 100 
* TRU ถือหุน้ใน TVS 94% และ TVS ถือหุน้ใน TUC 99.53% 

** รายไดอ่ื้น ๆ ปี 2562 รวมก าไรจากการซ้ือกิจการบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) 202.34 ลา้นบาท 
1.2.2  ข้อมูลผลติภัณฑ์ 
 บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

- การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ มุ่งเน้นดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์รถยนตด์ดัแปลงประเภทต่าง ๆ และการ
รับจา้งออกแบบวจิยั การดดัแปลงรถประเภทต่าง ๆ แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

- การผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก ผลิตเบาะรถยนต ์เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต,์ รถจกัรยานยนต์, 
ช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่
ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งผลิตเพื่อใชภ้ายในบริษทัฯ เอง  

- การรับจา้งพ่นสี รับจา้งประกอบ แก่ลูกคา้กลุ่มรถยนต์, เคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และดดัแปลงรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นรถอเนกประสงค์ และรถใช้งานเฉพาะดา้น 
(Special Purpose Vehicle) เช่น รถ TR Transformer รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4) รถ
ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว และรถมินิบสั เป็นตน้ 

 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากัด (TRT) ประกอบธุรกิจดา้นการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับ
การผลิต โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  
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% การถือหุน้ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

 ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ส าหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ TRU, TAP, 

TRT 
91, 94 1,044.41 51 823.65 52 1,324.15 50 

ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
รถยนต ์

TRU, TTR 99.99 794.60 39 459.34 29 666.00 25 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนตศู์นยบ์ริการรถยนต ์ TRU, TVS, 
TUC 

94, 99.53* 126.16 6 240.18 15 391.19 15 

รายไดข้ายและบริการอ่ืน ๆ   14.01 1 6.89 1 5.12 0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,979.18 97 1,530.06 97 2,386.47 90 
รายไดอ่ื้น ๆ   60.80 3 45.77  3 **254.93 10 

รวมรายได้ทั้งส้ิน   2,039.98 100 1,575.83 100 2,641.39 100 
* TRU ถือหุน้ใน TVS 94% และ TVS ถือหุน้ใน TUC 99.53% 

** รายไดอ่ื้น ๆ ปี 2562 รวมก าไรจากการซ้ือกิจการบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) 202.34 ลา้นบาท 
1.2.2  ข้อมูลผลติภัณฑ์ 
 บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

- การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ มุ่งเน้นดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์รถยนตด์ดัแปลงประเภทต่าง ๆ และการ
รับจา้งออกแบบวจิยั การดดัแปลงรถประเภทต่าง ๆ แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

- การผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก ผลิตเบาะรถยนต ์เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต,์ รถจกัรยานยนต์, 
ช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่
ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งผลิตเพื่อใชภ้ายในบริษทัฯ เอง  

- การรับจา้งพ่นสี รับจา้งประกอบ แก่ลูกคา้กลุ่มรถยนต์, เคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และดดัแปลงรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นรถอเนกประสงค์ และรถใช้งานเฉพาะดา้น 
(Special Purpose Vehicle) เช่น รถ TR Transformer รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4) รถ
ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว และรถมินิบสั เป็นตน้ 

 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากัด (TRT) ประกอบธุรกิจดา้นการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับ
การผลิต โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  
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การผลิต โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
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 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จ ากัด (TAP) เร่ิมเปิดด าเนินการในเดือน มิถุนายน 2545 ตั้งโรงงานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิตช้ินส่วน โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ในพื้นท่ีบริเวณอีสเทอร์น ซีบอร์ด และบริเวณ
ใกลเ้คียง รวมถึงตลาดส่งออก และเม่ือปี 2555 ขยายโรงงานใหม่เพิ่มอีก 1 โรงงาน  

 บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากัด (TTR) เปิดด าเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2558 ประกอบธุรกิจต่อตวัถงัรถบรรทุก
ประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเยน็ ฯลฯ 
ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย โดยตั้งโรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี 

 บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จ ากัด  (TVS) ประกอบธุรกิจดา้นจ าหน่ายอะไหล่ และศูนยบ์ริการหลงัการขาย  
ส าหรับรถอเนกประสงคข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  

 บริษัท  ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด (TUC) เป็นบริษทัยอ่ยของ TVS ซ่ึงเขา้ลงทุนในปี 2544 ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายรถยนต ์

 บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอช่ัน จ ากัด (TAC) เป็นบริษทัร่วมทุนกบักลุ่มบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประกอบธุรกิจ
ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษส าหรับ Special Purpose Vehicle  

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จ ากดั (DTC) เป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Delta Kogyo ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัตั้งบริษทัข้ึน
ในปี 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับรถยนต์ โดยตั้งโรงงานอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง 

 บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จ ากดั (KTR) เป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Kyowa Sangyo Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่นจดัตั้ง
บริษทัข้ึนในปี 2557 เพื่อประกอบธุรกิจประกอบตวัถงัห้องโดยสาร และผลิตช้ินส่วน ส าหรับรถอุตสาหกรรม
หนกั (Industrial Machinery), รถขุดตกั, รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง, รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร, รถแทรกเตอร์
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ความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ  และภายใตก้รอบนโยบายจากบริษทัแม่ 
  

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์  
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ผูป้ระกอบการไดใ้ชแ้ทนรถตู ้และเป็นรถรับส่งพนกังานหรือใชใ้นกิจการของบริษทั รวมไปถึงกระบะพื้นเรียบ
จากท่ีขายในตลาด OEM มาสู่ตลาดคา้ปลีก เหมาะกบัธุรกิจการขนส่งสินคา้ขนาดเล็กในภาคการอุปโภค บริโภค
มากข้ึน 

บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัทางภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า (EV) 
อีกดา้นนึงก็เป็นการพฒันารถบรรทุก และรถโดยสารพลงังานไฟฟ้า(EV) ข้ึนมาเพื่อรองรับตลาดในอนาคต 

-   ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  
จากความนิยมในการใชร้ถยนตอ์เนกประสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าให้ตลาดรถกลุ่มน้ีจะขยาย

ตวัอยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการรถยนตค์่ายต่าง ๆ (Brand Owner) ให้ความสนใจในการเขา้มาท าตลาดรถยนต์
ประเภท PPV มีจ  านวนมากข้ึน  ส่งผลให้มีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ท าให้บริษทัฯ ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ ์
และการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน และสร้างผลิตภณัฑใ์ห้มีความ
แตกต่าง เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการใช้งานของลูกคา้ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมและสามารถ
แข่งขนัไดใ้นตลาด  พร้อมทั้งการพฒันารุ่นใหม่ๆ ออกมาเพื่อรองรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป
อยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับรถโดยสารขนาดเล็ก (Mini bus) ปัจจุบนัมีรถท่ีน าเขา้จากจีน และมีอู่ท่ีรับจา้งต่อตวัถงัเกิดข้ึน
เป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาต ่ากว่ารถท่ีผลิตในประเทศ  การแข่งขันทางการตลาดเกิดข้ึนสูงมาก และ
ผู ้ประกอบการรถตู้ส่วนใหญ่ต้องการรถท่ีมีราคาถูก  ท าให้ทางบริษัทฯ  ต้องเน้นเร่ืองคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑเ์พื่อใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจ 

 

1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
-    กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษทัฯ มุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดบัสากล รวมถึงมุ่งเน้นการ
ออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น แข็งแกร่ง เท่ห์ มีสไตล ์ไม่เหมือนใคร และมากดว้ยประโยชน์ใชส้อย  
โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีชอบรูปทรงภายนอกท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั และชอบความแตกต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
สามารถเขา้กบักลุ่มลูกคา้หลากหลายสไตล์ รวมถึงการก าหนดราคาขายให้มีความคุม้ค่า ค่าบ ารุงรักษาต ่า 
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดทั้งคู่แข่งขนัทางตรงและทางออ้มได ้

-    การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
โดยปีน้ีจะเน้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ On Line ไปสู่ Offline มากข้ึนเพื่อให้ลูกคา้รู้จกั

สินคา้ไดม้ากข้ึน และเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดง่้ายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ  หากลูกคา้สนใจ ทางบริษทัฯ มี
นโยบายภายใตก้ารบริการท่ีเรียกว่า All service at Home ไม่ว่าจะเป็นการทดลองขบั การส่งมอบรถ และการ
แก้ไขซ่อมบ ารุง และมีทีมบริการหลังการขายคอยแนะน าลูกค้าหลังการซ้ือรถ ทั้ งน้ี  เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย รวมถึงรายการส่งเสริมการขายท่ี
หลากหลายตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย บริษทัมีการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัส่ือและเครือข่าย
ต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าทั้ งเก่าและใหม่ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง  
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-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มลูกคา้รถ TR Transformer แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกัๆ คือ หน่วยงานราชการ และบุคคลทัว่ไป ซ่ึง
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร นักการเมือง และนักขายของ
ออนไลน์    และเป็นผูท่ี้มีความช่ืนชอบท่ีจะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงความคุม้ค่าในการใช้งาน,ความ
แตกต่างอยา่งมีสไตล ์และอรรถประโยชน์ในการใชง้านของรถเป็นหลกั  
 กลุ่มลูกคา้รถ Minibus คือ ผูป้ระกอบการรถตูโ้ดยสารประจ าทาง ธุรกิจโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล 
และรถรับส่งพนกังาน 

-   การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
ทางบริษทัฯ จะเป็นผูจ้  าหน่ายเอง มี Show Room Thai Rung Center จ านวน 1 โชวรู์ม ท่ีวิภาวดีรังสิต 

และมีตวัแทนจ าหน่ายในเขตภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจะเขา้ถึง
ส่ือในช่องทางออนไลน์ และการรับรู้ข่าวสารมากข้ึน ทางบริษทัจึงมีช่องทางต่างๆ ให้ลูกคา้สะดวกและง่าย
ต่อการติดต่อ  

ช่องทางการจ าหน่ายแบบ On Line ไดแ้ก่  
Website : http://www.tr-transformer.com/  
Facebook : www.facebook.com/thairung.unioncar  
Instagram : https://www.instagram.com/tr_transformer 
Line official : @tr-transformer 
Twitter: @TrTransformer 
Hotline : 02-812-2220 

ส าหรับ Minibus ทางบริษทัฯ จะเป็นผูจ้  าหน่ายเอง และรับจา้งประกอบ โดยเนน้ลูกคา้ กลุ่มบริษทัท่ีใช้
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 เป้าผลิตรถจกัรยานยนต์ 2,000,000 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.32 เพิ่มข้ึน 219,346 คนั คิดเป็นร้อยละ 
12.31 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 350,000 คนั เท่ากบัร้อยละ 17.50 ของยอดการผลิต
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ทั้งหมด และผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 1,650,000 คนั เท่ากับร้อยละ 82.50 ของยอดการผลิต
ทั้งหมด   

-    สภาพการแข่งขันในอนาคต  
สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ผูบ้ริโภคจึงมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไปเลือกซ้ือรถยนตพ์ลงังาน

ทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งรถจากต่างประเทศท่ีมีราคาประหยดั เช่น รถจากประเทศจีน เพื่อให้สอดคล้องกบั
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ดงันั้นค่ายรถทุกแห่งต่างจ าเป็นตอ้งงดักลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อแยง่ชิงลูกคา้อยา่งดุเดือด 
ซ่ึงนอกจากแคมเปญส่งเสริมการขายแลว้ การเปิดตวัรถรุ่นใหม่ก็เป็นอีกกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะช่วยผลกัดนัยอดขาย 
และรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  รวมถึงการการปรับโครงสร้างภาษีรถยนตใ์หม่ ท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับเปล่ียนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและ สอดคลอ้ง
กบัทิศทางการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ส าหรับบริษทัฯ นั้น นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์รุ่น
ปัจจุบนัแลว้ บริษทัฯ ก็มีเป้าหมายท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายใหเ้พิ่มมากข้ึน 
   

    1.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
-  นโยบายการผลติ  

  มุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพสินคา้ให้เทียบเท่าระดบัมาตรฐาน โดยใช้ระบบการผลิตแบบดึง [Pull 
System] เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามมาตรฐาน ในราคาท่ีแข่งขนัได ้และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้
ในเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งมุ่งเน้นให้ระบบการผลิตไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยบริษทัฯได้มีมาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นเสียง แสงสวา่ง อากาศ และขยะ เป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง  

-  การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศ และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ในปี 2563 

วตัถุดิบท่ีมีการน าเขา้จากต่างประเทศ ราคาจะปรับข้ึนลงตามอตัราแลกเปล่ียน 
-  การก าจัดวตัถุดิบ  

ในกระบวนการประกอบและดดัแปลงรถยนต์จะประกอบดว้ยกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์ ซ่ึง
เป็นกระบวนการส าคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ มลพิษทางดา้นน ้ าเสีย มลพิษ
จากกากของเสียอนัตราย และมลพิษทางอากาศ โดยบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2535 และระเบียบข้อกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
น า้เสียจากการผลติ 
น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต จะถูกรองรับด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมก าหนดก่อนท าการปล่อยน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแล้ว ออกสู่ภายนอกโรงงาน โดยบริษทัมีนโยบาย
ลงทุนในการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนกว่าเดิม และจะตอ้งท าให้คุณภาพน ้ าทิ้งของ
บริษัทฯอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท่ีบริษัทฯ ด าเนินการในปัจจุบนั แยก
ออกเป็น 2 ระบบ คือ  

 -  ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีสารเคมีเจือปน (Degrease) วธีิการบ าบดัโดยใชส้ารเคมีในการตกตะกอนของเสีย 

56-1 One Report | 22
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 - ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Spray Booth) วธีิการบ าบดัโดยใชส้ารเคมีในการตกตะกอนเบ้ืองตน้และ
ระบบชีวะภาพแบบ Activated Sludge (AS) เพื่อบ าบดัน ้าเสียใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

ในการบ าบดัและควบคุมระบบ จะถูกดูแลโดยฝ่ายงานวศิวกรรมโรงงานของบริษทัฯ และมีรายละเอียดการใช้
สารเคมีในการบ าบดั ดงัน้ี 

โซดาไฟ, กรดซลัฟิวริก : ใชป้รับสภาพความเป็น กรด ด่าง ของน ้าเสียใหเ้หมาะสมต่อการตกตะกอน 
เฟอร์ริคคลอไรด ์ : ใชเ้พื่อให้น ้าเสียตกตะกอน 
Polymer : ใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการจบัตวัของตะกอนและเกิดการตกตะกอนไดดี้ข้ึน 
ขณะท าการบ าบดัพนกังานผูค้วบคุมดูแลระบบจะตรวจสอบคุณภาพน ้ าหลงัการบ าบดัโดยใชเ้คร่ือง pH Meter 

ส าหรับวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่วง 5.5 - 9 และวดัสี กล่ิน โดยใช้การวดัดว้ยตาเปล่า นอกจากนั้น ทาง
บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการด าเนินการเก็บตวัอยา่งและ
ตรวจวดัค่าคุณภาพน ้าเสียใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 

-   น ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย เดือนละ 1 คร้ัง 
-   น ้าทิ้งหลงัการบ าบดัน ้าเสีย เดือนละ 1 คร้ัง 
-   น ้าทิ้งก่อนระบายออกนอกโรงงาน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
กากของเสียอันตราย  
บริษทัไดใ้ชร้ะบบม่านน ้ าหมุนเวยีนในห้องพน่สี ซ่ึงเป็นระบบส าคญัในการดกัจบัละอองสีก่อนปล่อยอากาศ

ออกภายนอก ส่งผลให้เกิดกากตะกอนท่ีเป็นของเสียอนัตราย โดยกากตะกอนสีเหล่าน้ี จะตอ้งถูกก าจดัให้ถูกวธีิเพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ทางบริษทัฯ จึงไดว้่าจา้ง บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
เทคโนโลย ี(1991) จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูท้  าหนา้ท่ีขนยา้ยและก าจดักากของเสียอนัตรายเหล่าน้ี โดยวิธีฝังกลบท่ีได้
มาตรฐานและใบอนุญาตจากกรมโรงงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

กากสีท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในแต่ละวนั จะถูกบรรจุในถุงขนาด 10 กิโลกรัม รวบรวม และขนยา้ยไป
เก็บรวบรวมในโรงพกัขยะท่ีมีระบบป้องกนัการชะลา้งจากน ้ าฝน และมีระบบรวบรวมน ้ าชะลา้งจาก  ตวักากสี เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนสู่ดินและแหล่งน ้าบริเวณใกลเ้คียง 

มลพษิทางอากาศ 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองมลพิษทางอากาศอยา่งมาก โดยค านึงถึงผลกระทบทางอากาศท่ีอาจเกิดข้ึนกบั

มวลชนรอบขา้ง บริษทัจึงมีนโยบายลงทุนในการปรับปรุงระบบจุ่มสีและพ่นสีหลายลา้นบาท เพื่อให้ระบบจุ่มสี
และพน่สีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สร้างความมัน่ใจไดว้า่จะไม่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศจะเกิดจากกระบวนการผลิต 2 กระบวนการคือ กระบวนการชุบสี EDP ซ่ึงในกระบวนการ
น้ีจะมีการบ าบดัอากาศดงักล่าวดว้ยการใช้ Activated Carbon ในการดูดซับกล่ิน ส่วนกระบวนการพ่นสี จะมีการ
บ าบดัดว้ยการดูดละอองสีใหผ้า่นม่านน ้า เพื่อจบัมวลสารจากอากาศให้รวมกบัน ้าและปล่อยอากาศท่ีบ าบดัแลว้ออก
ทางปล่องระบายอากาศ ส่วนน ้าเสียท่ีไดจ้ะถูกบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Spray Booth) 

ทางบริษทัฯ ได้รับการรับรองระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 ตั้งแต่ปี 2548 และในปี 
2562 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวเลอ้ม ISO 14001:2015 พร้อมทั้งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี และบริษทัฯ ได้ว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการควบคุม มลพิษทางน ้ า มลพิษทาง
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อากาศ และมลพิษทางกากของเสียอนัตราย เพื่อให้ค  าแนะน า แนวทางเก่ียวกับระบบการจดัการควบคุมมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯไดมี้แนวทางในการดูแลและจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

1.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสัญญาคา้งส่ง 

 

 2   การผลติช้ินส่วนและรับจ้างประกอบ (Press Parts and Assembly) 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

-  ลกัษณะผลติภัณฑ์  
ก) ช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป  (Stamping or press part) ส าหรับใช้ในการประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต ์

เคร่ืองจกัรส าหรับอุตสาหกรรม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองใชใ้นการเกษตร เป็นตน้ 
ข) ช้ินส่วนพลาสติกข้ึนรูป โดย Vacuum Mould ส าหรับใชเ้ป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถ 
ค) ผลิตเบาะรถยนต ์
ง) รับจา้งประกอบ และ/หรือ พ่นสีช้ินส่วนต่าง ๆ 
-  ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 

ขอ้ตกลงในการเปิดการคา้เสรี (FTA) ระหว่างประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้ผู ้
ประกอบรถยนตมี์ทางเลือกไดม้ากข้ึน โดยการหันไปน าเขา้ช้ินส่วนเป็น CKD แทน หากราคาน าเขา้นั้นต ่ากว่า
ราคาช้ินส่วนท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงต่อไปจะเป็นปัญหาการแข่งขนักนัทัว่โลก อีกทั้งผูป้ระกอบการจาก
ญ่ีปุ่นไดย้า้ยฐานการผลิตมาท่ีประเทศไทยเพิ่มข้ึน โอกาสท่ี Supplier ไทยจะเป็น Tier 1 ก็น้อยลง ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการคนไทยตอ้งแข่งขนัรุนแรงข้ึน ดงันั้น ผูผ้ลิตช้ินส่วนภายในประเทศจะตอ้งพยายามบริหาร และ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ในดา้นคุณภาพ ราคา การ
ส่งมอบและบริการ 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะและช้ินส่วนเคร่ืองจักร และการปรับสภาพผิวและการชุบเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)  ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1016-04-1-0   ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2560  

 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝีมือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจ านวน  และก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2560 จนกวา่จะขอ
ยกเลิกบตัร
ส่งเสริม 

2. ได้รับการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 

 ปี 2560 ปี 2563 

56-1 One Report | 24
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

อากาศ และมลพิษทางกากของเสียอนัตราย เพื่อให้ค  าแนะน า แนวทางเก่ียวกับระบบการจดัการควบคุมมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯไดมี้แนวทางในการดูแลและจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

1.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสัญญาคา้งส่ง 

 

 2   การผลติช้ินส่วนและรับจ้างประกอบ (Press Parts and Assembly) 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

-  ลกัษณะผลติภัณฑ์  
ก) ช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป  (Stamping or press part) ส าหรับใช้ในการประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต ์

เคร่ืองจกัรส าหรับอุตสาหกรรม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองใชใ้นการเกษตร เป็นตน้ 
ข) ช้ินส่วนพลาสติกข้ึนรูป โดย Vacuum Mould ส าหรับใชเ้ป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถ 
ค) ผลิตเบาะรถยนต ์
ง) รับจา้งประกอบ และ/หรือ พ่นสีช้ินส่วนต่าง ๆ 
-  ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 

ขอ้ตกลงในการเปิดการคา้เสรี (FTA) ระหว่างประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้ผู ้
ประกอบรถยนตมี์ทางเลือกไดม้ากข้ึน โดยการหันไปน าเขา้ช้ินส่วนเป็น CKD แทน หากราคาน าเขา้นั้นต ่ากว่า
ราคาช้ินส่วนท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงต่อไปจะเป็นปัญหาการแข่งขนักนัทัว่โลก อีกทั้งผูป้ระกอบการจาก
ญ่ีปุ่นไดย้า้ยฐานการผลิตมาท่ีประเทศไทยเพิ่มข้ึน โอกาสท่ี Supplier ไทยจะเป็น Tier 1 ก็น้อยลง ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการคนไทยตอ้งแข่งขนัรุนแรงข้ึน ดงันั้น ผูผ้ลิตช้ินส่วนภายในประเทศจะตอ้งพยายามบริหาร และ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ในดา้นคุณภาพ ราคา การ
ส่งมอบและบริการ 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะและช้ินส่วนเคร่ืองจักร และการปรับสภาพผิวและการชุบเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)  ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1016-04-1-0   ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2560  

 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝีมือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจ านวน  และก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2560 จนกวา่จะขอ
ยกเลิกบตัร
ส่งเสริม 

2. ได้รับการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 

 ปี 2560 ปี 2563 
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สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ 

ปีทีส้ิ่นสุด 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อย 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต (25 ลา้น) โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ี
มีรายไดภ้ายหลงัจากไดรั้บบตัรส่งเสริม 

ปี 2560 ปี 2563 

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ปี 2560 ปี 2563 

5. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ีน าเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจ าหน่าย
ในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 64-1014-1-05-1-0 ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564  

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้นใช้
สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1. ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝีมือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจ านวน  และก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2564 จนกวา่จะขอ
ยกเลิกบตัร
ส่งเสริม 

2. ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร จะตอ้งน าเขา้มาภายในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2567 ปี 2564 ปี 2567 

3. ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อย 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต (25 ล้าน)  โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดรั้บบตัรส่งเสริม 

ปี 2564 ปี 2567 

4.  ได้รับยกเวน้ไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ซ่ึงได้รับยกเวน้ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ปี 2564 ปี 2567 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ปีทีเ่ร่ิมต้นใช้

สิทธ์ิ 
ปีทีส้ิ่นสุด 

5. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ีน าเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจ าหน่าย
ในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ัง

แรก 
6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ัง

แรก 
 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตช้ินส่วนตวัถงัโลหะ ช้ินส่วนพลาสติก และไฟเบอร์กลาส  ส าหรับรถยนต์ แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1453 (1)/2544   ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544  

 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1. ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝี มือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัว เข้ามา
ภายในประเทศตามจ านวน  และก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2549 จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

2. ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

 ปี 2544 ปี 2549 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทั
สามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั
แต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

ปี 2545 ปี 2553 

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ปี 2545 ปี 2553 

5. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ปี 2553  ปี 2558 

6. ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ี
น าเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ปีทีเ่ร่ิมต้นใช้

สิทธ์ิ 
ปีทีส้ิ่นสุด 

5. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ีน าเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจ าหน่าย
ในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ัง

แรก 
6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ัง

แรก 
 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตช้ินส่วนตวัถงัโลหะ ช้ินส่วนพลาสติก และไฟเบอร์กลาส  ส าหรับรถยนต์ แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1453 (1)/2544   ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544  

 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1. ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝี มือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัว เข้ามา
ภายในประเทศตามจ านวน  และก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2549 จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

2. ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

 ปี 2544 ปี 2549 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทั
สามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั
แต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

ปี 2545 ปี 2553 

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ปี 2545 ปี 2553 

5. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ปี 2553  ปี 2558 

6. ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ี
น าเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

56-1 One Report | 27
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

5 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

8. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา จ านวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

ปี 2545 ปี 2555 

9. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

จนกวา่จะหกั
ครบร้อยละ25 
ของเงินลงทุน 

10. ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้ ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

 

บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ไดข้ยายการลงทุนโดยการสร้างโรงงานใหม่ และไดรั้บการส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินส่วนตวัถงัโลหะ ช้ินส่วนพลาสติก และไฟเบอร์กลาส  ส าหรับ
รถยนต์ แม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต (โครงการ 2)  ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1610 (2) /2554  ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2554  
 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝีมือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัวเข้ามา
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ยกเลิก 

2. ได้รับการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
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 ปี 2554 ปี 2559 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
นั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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สุทธิท่ีเกิดข้ึน ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก าหนดเวลาไม่เกิน 
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4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
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ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

      ปี  2563 
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สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

5. ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

      ปี 2568  

6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ีน าเข้ามาใช้ผลิตเพื่อส่งออก  
เป็นเวลา 5  ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

5 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

5 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

8. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา จ านวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

ปี 2565 

9. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

จนกวา่จะหกั
ครบร้อยละ25 
ของเงินลงทุน 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
-  กลยุทธ์การแข่งขัน 

- จากภาวะการตลาดของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการ
เพิ่มศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เช่น 

ดา้นคุณภาพ    โดยการน าระบบควบคุมคุณภาพ IATF 16949:2016 เข้ามาใช้ในการบริหาร
คุณภาพ 

ดา้นตน้ทุน       บริษทัฯ ได้จดัท าโครงการลดตน้ทุน (Cost Reduction) โดยการท า VA/VE เพื่อ
ควบคุมตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้มากข้ึน รวมถึงรักษาความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนับนราคาท่ีลูกคา้พึงพอใจ 

ด้านการส่งมอบ   โดยการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด จึงท าให้สามารถส่งมอบ  
ช้ินส่วนแก่ลูกคา้ไดต้ามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงการบริหารการจดัส่งให้มี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า  

- ขยายธุรกิจไปยงั Niche market ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น รถมอเตอร์ไซคร์ะดบัพรีเม่ียม ซ่ึงมีปริมาณไม่สูง
นกั แต่มีมูลค่าเพิ่มสูง จึงมีคู่แข่งขนัในตลาดนอ้ยกวา่งานอ่ืน ๆ 

- ขยายงานใหม่จากลูกคา้รายเดิมและ ขยายฐานลูกคา้รายใหม่ โดยเป็นผู ้supply parts / assembly parts 
ส าหรับโครงการรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) และรถรุ่นอ่ืนของ Car Maker ต่าง ๆ 

- การน ากระบะพื้นเรียบ (Flat Deck) มาเป็น Product Champion เพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

- เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ จึงได้ขยายธุรกิจช้ินส่วน OEM ไปยงัหมวดเคร่ืองมือการ
ก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) 
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- มุ่งเน้นการให้บริการแบบ One stop service ส าหรับงานรับจา้งประกอบ และงานดดัแปลงต่าง ๆ เช่น 
งานเช่ือม ท าสี และตกแต่งภายใน เป็นตน้ 

- บริษทัฯ ไดจ้ดัโปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ทุกรายตลอดทั้งปี 
และมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ในแต่ละปีไวด้ว้ย 

-  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบรถยนต์ รถยนตไ์ฟฟ้า รถอเนกประสงค์อ่ืนๆ เช่น รถตุ๊กๆ และ

รถจกัรยานยนต์ระดับพรีเม่ียม ทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ  ผูป้ระกอบการในหมวดเคร่ืองมือการ
ก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม  เคร่ืองจักรกลการเกษตร  หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต์ เช่น  ช้ินส่วน 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

-  การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ตวัแทนของบริษทัฯ จะเป็นผูติ้ดต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการขายโดยผา่นช่องทางของพนัธมิตรจากต่างประเทศ (ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลีย) เพื่อช่วย
แนะน าลูกคา้จากต่างประเทศใหบ้ริษทัฯ 

-   สัดส่วนการจ าหน่าย 
  ในปี 2564 เป็นการจ าหน่ายภายในประเทศ 98%  ต่างประเทศ 2%   

-  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ ปี 2565 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย จะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน 
โดยยอดผลิตรถยนต์ของไทยประมาณ 1.8 ล้านคนั เพิ่มข้ึน 6.78% จากปีก่อน แบ่งเป็นยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศ 0.8 ล้านคนั และยอดส่งออกต่างประเทศ 1 ล้านคนั ดงันั้นธุรกิจช้ินส่วนจึงมีแนวโน้มเติบโตตาม
อุตสาหกรรมยานยนต ์

-  สภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน  มีแนวโน้มท่ีรุนแรงมากข้ึน นอกจากผูป้ระกอบการ

ภายในประเทศแล้ว ยงัมีผูป้ระกอบการจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ภายใต้เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยจากการ
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐ ขอ้ตกลงของเขตการคา้เสรี (FTA, AFTA)  ดงันั้น ผูป้ระกอบการภายในประเทศ
จะตอ้งจดัเตรียมและพฒันาบุคลากรท่ีมีความส าคญั เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างผูช้  านาญงาน เป็นตน้ รวมถึง
แสวงหาพนัธมิตร เพื่อเพิ่ม Knowhow เทคโนโลยีการผลิต  และเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อให้
ตอบสนองต่อมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.3    การจัดหาผลติภัณฑ์ 
  -   นโยบายการผลติ   

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพสินคา้ และผลิตสินคา้ให้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ในเวลาท่ีก าหนด
และการพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์โดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และ
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ประสิทธิภาพในการผลิต มุ่งเน้นในการก าจดัความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดต่อลูกคา้ในดา้นการส่งมอบสินคา้, คุณภาพของสินคา้, ราคาท่ีเหมาะสม 

  -  การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่เหล็กแผ่น เหล็ก coil ซ่ึงราคาเหล็กในปี 2563 โดยเฉล่ียลดลงจากปี

ก่อนเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นการปรับราคาตามสภาวะตลาดโลก และอตัราแลกเปล่ียน  
   -  การก าจัดวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิตช้ินส่วน จะมีวตัถุดิบเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิต คือ เศษเหล็กซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และมลพิษจากกากของเสียอนัตรายโดยบริษทัฯได้ปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 และระเบียบขอ้กฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
 บริษทัฯ ไม่มีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
 
 
 

3  การผลติแม่พมิพ์และอุปกรณ์จับยดึส าหรับการผลติ  (Die & Jig) 
3.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

-  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
เป็นแม่พิมพ์ (Die) และอุปกรณ์จับยึดส าหรับการผลิต (Jig) ส าหรับใช้ในการผลิตช้ินส่วน เพื่อ

ประกอบรถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถดัดแปลงต่างๆ, รถบรรทุก, เค ร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรม 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เป็นตน้ 

-  ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 
อุตสาหกรรมแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต เป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีมีลักษณะเฉพาะ รวมถึงบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะทาง และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของการผลิต
ช้ินส่วนซ่ึงจะมีปริมาณ Demand แปรผนัไปตาม Model Life และแผนการออกรถรุ่นใหม่ของค่ายรถยนตต่์าง ๆ 
และจะมีช่วงระยะเวลาในการผลิตค่อนขา้งจ ากดั จึงท าให้ในบางช่วงงานลน้ก าลงัการผลิต  การหา Outsource 
maker งานแม่พิมพย์าก ในขณะท่ีบางช่วงไม่มีการออกรถรุ่นใหม่ ปริมาณงานก็จะนอ้ยลง 

บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการ ผลิตแม่พิมพ์ (DIE) การซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง และอุปกรณ์จบัยึด (JIG & FIXTURE) ประเภท 
4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และช้ินส่วน (โครงการ 2) ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1867(2)/2555 ลงวนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2555 และไดรั้บอนุญาตใหน้ าผูเ้ช่ียวชาญหรือช่างฝีมือต่างดา้วพร้อมครอบครัวเขา้มาภายในประเทศ
ตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตใหท้ างาน
เฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัร” ซ่ึงยงัสามารถใชสิ้ทธิไดจ้นกวา่บริษทัฯ จะขอยกเลิก 
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สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ ปีทีเ่ร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ ปีทีส้ิ่นสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้น าผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝี มือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัว เข้ามา
ภายในประเทศตามจ านวน  และก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2555 จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

2.ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 

 ปี 2555 ปี 2561 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทั
สามารถน าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั
แต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

ปี 2555       ปี 2564 

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

ปี  2564 

5. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

      ปี 2564 

6. ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นท่ีน าเขา้มาใช้ผลิตเพื่อส่งออก  
เป็นเวลา 1  ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ัง

แรก 
7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
น าเขา้คร้ัง

แรก 
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  ปี 2564 

9. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
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ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

จนกวา่จะหกั
ครบร้อยละ25 
ของเงินลงทุน 
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3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
-  กลยุทธ์การแข่งขัน 

- จากภาวการณ์ตลาดในอุตสาหกรรมแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิต มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการเพิ่มศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เช่น 
ดา้นคุณภาพ โดยการน าระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 เขา้มาใชใ้นการบริหารคุณภาพ 
ดา้นตน้ทุน บริษัทฯ ได้จัดท าโครงการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยการท า VA/VE เพื่อ

ควบคุมต้นทุน และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนับนราคาท่ีลูกคา้พึงพอใจ 
รวมถึงท าการอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหส้ามารถรองรับงานใหม่เพิ่มข้ึน 

ดา้นการส่งมอบ โดยการวางแผนและควบคุมการผลิตอยา่งใกลชิ้ด จึงท าใหส้ามารถส่งมอบแม่พิมพ์
และอุปกรณ์การผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงการบริหารการ
ส่งมอบอยา่งมีประสิทธิภาพและใหคุ้ม้ค่า  

- หาพนัธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อเขา้ร่วมประมูลงาน แบบ Turnkey และ ขยายตลาด  รวมถึง 
การเพิ่มก าลงัการผลิต  

- เป็นผูส้ร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิตในระดบั Tier 2 ให้กบั Tier 1 ของต่างประเทศ 
เช่น ยโุรป อินเดีย ไตห้วนั ซ่ึงตอ้งการ outsource งานไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่  

- ขยายตลาดใหม่ ๆ ไปยงัหมวดเคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร   
รถบรรทุกใหญ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

- ใหบ้ริการแบบ One stop service ส าหรับงานการออกแบบวจิยัดดัแปลงต่าง ๆ ตลอดจนงานแม่พิมพแ์ละ
อุปกรณ์การผลิต 

-  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ เคร่ืองมือการก่อสร้าง และเคร่ืองมือ

อุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และจีน 
ซ่ึงยงัมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก รวมถึงผูส้ร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิต ระดบั Tier 1 ใน
ต่างประเทศ 

-  การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ตวัแทนของบริษทัฯ จะเป็นผูติ้ดต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
รวมถึงผูผ้ลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิต ท่ีเป็น Tier 1   นอกเหนือจากนั้น ยงัมีการว่าจา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น มาช่วยในการติดต่อกบัลูกคา้ เพิ่มอีกหน่ึงช่องทางดว้ย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขายโดย
ผ่านช่องทางของพนัธมิตรจากต่างประเทศ (ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลีย) เพื่อช่วยแนะน าลูกคา้จากต่างประเทศให้
บริษทัฯ 

-  สัดส่วนการจ าหน่าย 
 ในปี 2564 เป็นการจ าหน่ายภายในประเทศ 100% 
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-  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
   ในปี 2565 คาดว่าอุตสาหกรรมการท าแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดในประเทศจะมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจาก ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้ทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ไปแล้ว บริษัทยงัมุ่งเน้นในการหางานจาก
ต่างประเทศ หรือจากผูป้ระกอบรถยนต์ท่ียา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยเพิ่มข้ึน หรือ ไปยงัหมวดเคร่ืองมือ
การก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถบรรทุกใหญ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์เช่น 
ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

-  สภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิตมีแนวโน้มท่ีรุนแรง

มากข้ึน นอกจากผูป้ระกอบการภายในประเทศแลว้ ยงัมีผูป้ระกอบการจากต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุน ภายใต้
เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยจากการส่งเสริมลงทุนของรัฐ  ขอ้ตกลงของการเปิดการคา้เสรี (FTA, AFTA, AEC) และ
ค่ายรถยนตบ์างค่ายมีการเปล่ียนนโยบายการผลิต Tooling เป็นการ Sourcing มาจากต่างประเทศ โดยไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีน าเข้า Toolong ท าให้การแข่งขนัทางด้านราคา และความรวดเร็วในการผลิดยิ่งมีมากข้ึน การ
บริหารงานด้านบุคลากร ดังนั้ น ผูป้ระกอบการภายในประเทศจะต้องจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ความส าคญั เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างผูช้  านาญงาน เป็นตน้ รวมถึงแสวงหาพนัธมิตร เพื่อเพิ่ม Know 
how เทคโนโลยีการผลิต และเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง 
ประเทศไทย มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ในการท าแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด ซ่ึงท าให้มีความพร้อม
มากวา่ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน  

3.3 การจัดหาผลติภัณฑ์  
-  นโยบายการผลติ   

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพสินคา้ให้ไดร้ะดบัมาตรฐานสากล และผลิตสินคา้ให้ไดต้ามความตอ้งการ
ของลูกคา้ในเวลาท่ีก าหนด และราคาท่ีแข่งขนัได ้

-  การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาและผูจ้  าหน่าย

วตัถุดิบ  
-  การก าจัดวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิต จะมีวตัถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิต คือ เศษเหล็ก ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.4  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสัญญาคา้งส่ง 
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4 การจ าหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์และบริการ 
4.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

- ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
เป็นศูนยบ์ริการหลงัการขาย จ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง ส าหรับรถอเนกประสงคข์องบริษทั 

ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  การซ่อมสีตวัถงัรถยนต ์และงานติดตั้งกระบะพื้นเรียบ  
-  ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 

ภาวะเศรษฐกิจทัว่ไปชะลอตวั จะส่งผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการในการซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ 
รถยนต ์ 

4.2  การตลาดและภาวะ การแข่งขัน 
 -  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัฯ มุ่งเน้นเร่ืองมาตรฐานคุณภาพดา้นบริการ ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและมีความเช่ือมัน่ใน
บริการ บริษทัฯไดพ้ยายามเพิ่มศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการให้บริการ ตลอดจน
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  

-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ลูกคา้ทัว่ไปท่ีซ้ือรถอเนกประสงคข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  

-  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายติดต่อกบับริษทัฯโดยตรง 

- สัดส่วนการจ าหน่าย  
   เป็นการจ าหน่ายและใหบ้ริการภายในประเทศ 100%  

-   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม   
แนวโน้มของธุรกิจศูนย์บริการในปี  2564 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มท่ีทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
- สภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโนม้การแข่งขนัในดา้นการซ่อมสีตวัถงัรถยนตจ์ะเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้ความสนใจท่ีจะด าเนินธุรกิจเป็นจ านวนมาก ดงันั้น การแข่งขนัโดยส่วนใหญ่จึงข้ึนอยูก่บั
การบริหารคุณภาพและตน้ทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.3  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
- นโยบายการผลติ 

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและการ
ส่งมอบ 

- การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ  
บริษทัซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ  
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4 การจ าหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์และบริการ 
4.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

- ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
เป็นศูนยบ์ริการหลงัการขาย จ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง ส าหรับรถอเนกประสงคข์องบริษทั 

ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  การซ่อมสีตวัถงัรถยนต ์และงานติดตั้งกระบะพื้นเรียบ  
-  ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 

ภาวะเศรษฐกิจทัว่ไปชะลอตวั จะส่งผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการในการซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ 
รถยนต ์ 

4.2  การตลาดและภาวะ การแข่งขัน 
 -  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัฯ มุ่งเน้นเร่ืองมาตรฐานคุณภาพดา้นบริการ ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและมีความเช่ือมัน่ใน
บริการ บริษทัฯไดพ้ยายามเพิ่มศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการให้บริการ ตลอดจน
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  

-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ลูกคา้ทัว่ไปท่ีซ้ือรถอเนกประสงคข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  

-  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายติดต่อกบับริษทัฯโดยตรง 

- สัดส่วนการจ าหน่าย  
   เป็นการจ าหน่ายและใหบ้ริการภายในประเทศ 100%  

-   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม   
แนวโน้มของธุรกิจศูนย์บริการในปี  2564 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มท่ีทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
- สภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโนม้การแข่งขนัในดา้นการซ่อมสีตวัถงัรถยนตจ์ะเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้ความสนใจท่ีจะด าเนินธุรกิจเป็นจ านวนมาก ดงันั้น การแข่งขนัโดยส่วนใหญ่จึงข้ึนอยูก่บั
การบริหารคุณภาพและตน้ทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

4.3  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
- นโยบายการผลติ 

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและการ
ส่งมอบ 

- การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ  
บริษทัซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ  
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- การก าจัดวตัถุดิบ 
การประกอบธุรกิจการจ าหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ และบริการ วตัถุดิบท่ีเหลือใชมี้การจดัการดงัน้ี  
    -      น ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้ ส่งใหอุ้ตสาหกรรมน ้ามนัไทยน าไปก าจดั  

        -      วตัถุดิบส่วนอ่ืน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 

จะเป็นงานปกติท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการซ่อมแซม 
 

5 การรับจ้างประกอบตัวถังรถบรรทุก   
        5.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์  

 - ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจ าหน่ายตู้บรรทุกประเภทต่างๆ อาทิ กระบะบรรทุกดัมพ ์

กระบะบรรทุกดมัพพ์่วง รถผสมซีเมนต์ รถตูบ้รรทุกน ้ าหนกัเบา ตูบ้รรทุกปีกนก และตูบ้รรทุก 10 ประตู เป็น
ตน้ ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างความคุม้ค่าสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

-   ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  
จากสถานการณ์ปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการดา้นการผลิตตวัถงัรถบรรทุกจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นโรงงาน

ขนาดใหญ่และอู่ขนาดเล็กนั้น ส่งผลใหมี้การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ ์การ
ผลิตท่ีมีความรวดเร็วทนักบัความตอ้งการ และการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน และสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐาน เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านของ
ลูกคา้ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
-    กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษทัฯ มุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดบัสากล ภายใตก้ารผลิตและ
พฒันาภายใต้ความร่วมมือทางเทคนิคจาก บริษัท เคียวคุโตะ ไคฮัตสึ โคเงียว จ ากัด (Kyokuto Kaihatsu 
Kogyo Co., Ltd.) และ  บริษัท  นิปปอน  เทร็กซ์  จ ากัด  (Nippon Trex Co., Ltd.) ผู ้น าด้านการผลิตตัวถัง
รถบรรทุกประเภทต่างๆ จากประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อ
ตอบสนองและสร้างความคุม้ค่าสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้  

   อีกทั้ง มัน่ใจบริการหลงัการขายโดยทีมช่างผูเ้ช่ียวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาอยา่ง
รวดเร็ว มีคลังอะไหล่ช้ินส่วนต่างๆ พร้อมระบบการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที บริษัทฯ มุ่งมั่นพฒันา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และเน้นให้ความส าคัญเร่ืองการบริการหลังการขายท่ีเป็นม าตรฐาน ด้วยเคร่ืองจกัร
ทนัสมยั และทีมช่างผูเ้ช่ียวชาญท่ีพร้อมใหค้วามช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บั
ลูกคา้ 

-   การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 บริษทัฯ ไดว้างแผนในการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ทั้งแบบ On Line และ Off Line โดยปีน้ีจะเน้นการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์แบบ On Line และส่ือผา่นดีลเลอร์แบรนดต่์างๆ เพื่อเป็นการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มผูใ้ชง้าน
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จริงทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และดีลเลอร์ โดยการมุ่งเน้นการ
เขา้ถึงลูกคา้ปลายทางมากท่ีสุด 

-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มลูกคา้ตวัถงัรถบรรทุกมีความหลากหลายไปตามการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น แพลนท์
ผสมซีเมนต,์ กลุ่มบริษทัซีเมนต,์ บริษทัขนส่งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่, บริษทัก่อสร้าง รวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการทอ้งถ่ินต่างๆ 

-   การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
ทางบริษทัฯ จะเป็นผูจ้  าหน่ายเอง โดยการจบัคู่ธุรกิจกบัแบรนด์ต่างๆท่ีขายรถบรรทุกในประเทศไทย

รวมทั้งการออก Event และ Road Show ตามหัวเมืองต่างๆ กลุ่มเป้าหมายในการขายคือการขายผา่นดีลเลอร์
ของแบรนด์รถบรรทุก และลูกค้าผูใ้ช้งานโดยตรง เช่น บริษทัผลิตปูนซีเมนต์, บริษทัขนส่ง, หน่วยงาน 
รวมทั้งธุรกิจขนาดเล็ก เป็นตน้ ช่องทางการจ าหน่ายแบบ On Line ไดแ้ก่  

Website : www.ttrthairung.co.th 
Facebook : https://www.facebook.com/TTRThairung.truckbody 
Line official : @ttrthairung 

                                      E-mail : sale-support@ttrthairung.co.th 
Hotline : 081-986-6881 

-   สัดส่วนการจ าหน่าย  
บริษทัฯ จ าหน่าย ภายในประเทศ 100%  

-   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
คาดวา่ในปี  2564-2565 เศรษฐกิจไทยจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน จากแผนกระตุน้เศรษฐกิจและแผนการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเน่ืองของภาครัฐ ประกอบกบัความตอ้งการขนส่งสินคา้จากการพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหม่ๆ ทั้ งในประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศใกล้เคียง รวมทั้ งการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
ออนไลน์และธุรกิจโลจิสติกส์ ซ่ึงคาดวา่จะมีความตอ้งการใชร้ถบรรทุกขนส่งสินคา้ รถกระบะดมัพ ์และรถ
ผสมคอนกรีตเพิ่มมากข้ึน    

-  สภาพการแข่งขันในอนาคต  
การแข่งขนัของตลาดต่อเติมตวัถงัทัว่ประเทศไทยเร่ิมมีการปรับตวั เพื่อให้ทนักบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ ท่ีจะตอบสนองผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและความคงทนในการใชง้านมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นอู่ขนาดเล็กท่ี
พยายามปรับคุณภาพผลิตภณัฑใ์หดี้มีคุณภาพเทียบเท่าโรงงานขนาดใหญ่ และ ราคาท่ีต ่ากวา่  

ทางบริษัทเล็งเห็นสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน จึงมีการปรับตัวด้านการผลิตใน
ระยะเวลาท่ีสั้นลง และการจบัมือกบัแบรนดร์ถบรรทุกต่างๆเพื่อรับงานโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน 

5.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
-  นโยบายการผลติ  

  มุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพสินคา้ให้เทียบเท่าระดบัมาตรฐาน โดยใช้ระบบการผลิตแบบดึง [Pull 
System] เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามมาตรฐาน ในราคาท่ีแข่งขนัได ้และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้
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ราชการทอ้งถ่ินต่างๆ 
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Website : www.ttrthairung.co.th 
Facebook : https://www.facebook.com/TTRThairung.truckbody 
Line official : @ttrthairung 

                                      E-mail : sale-support@ttrthairung.co.th 
Hotline : 081-986-6881 
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ในเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งมุ่งเน้นให้ระบบการผลิตไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯไดมี้มาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งด้านเสียง แสงสว่าง อากาศ และขยะ เป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง  และท่ี
ส าคญัยงัคงใหค้วามส าคญัการผลิตภายใตก้ารผลิตและพฒันาภายใตค้วามร่วมมือทางเทคนิคจาก บริษทั เคียวคุ
โตะ ไคฮตัสึ โคเงียว จ ากดั (Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.) และ บริษทั นิปปอน เทร็กซ์ จ ากดั (Nippon 
Trex Co., Ltd.) ผูน้ าดา้นการผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่างๆ จากประเทศญ่ีปุ่น 

-  การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นหลกั และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ  

-  การก าจัดวตัถุดิบ  
ในกระบวนการพ่นสีตวัถงัรถบรรทุก เป็นกระบวนการส าคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3 

ส่วนหลกั ไดแ้ก่ มลพิษทางดา้นน ้ าเสีย มลพิษจากกากของเสียอนัตราย และมลพิษทางอากาศ โดยบริษทัฯได้
ปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 และระเบียบขอ้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
น า้เสียจากการผลติ 

น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต จะถูกรองรับด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลางของการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ีรระยอง ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด และมีการตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกเขา้สู่ระบบบ าบดัส่วนกลางของการนิคมฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
กากของเสียอันตราย  

บริษทัไดใ้ชร้ะบบม่านน ้าหมุนเวยีนในหอ้งพ่นสี ซ่ึงเป็นระบบส าคญัในการดกัจบัละอองสีก่อนปล่อย
อากาศออกภายนอก ส่งผลให้เกิดกากตะกอนท่ีเป็นของเสียอนัตราย โดยกากตะกอนสีเหล่าน้ี จะตอ้งถูกก าจดั
ให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของสารพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม ดังนั้ น ทางบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้าง บริษัท 
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1991) จ ากัด (มหาชน)  เป็นผูท้  าหน้าท่ีขนยา้ยและก าจดักากของเสีย
อนัตรายเหล่าน้ี โดยวธีิฝังกลบท่ีไดม้าตรฐานและใบอนุญาตจากกรมโรงงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

กากสีท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตจะถูกบรรจุในถุงขนาด 10 กิโลกรัม รวบรวม และขนยา้ยไปเก็บ
รวบรวมในโรงพกัขยะท่ีมีระบบป้องกนัการชะลา้งจากน ้าฝน และมีระบบรวบรวมน ้าชะลา้งจาก  ตวักากสี เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนสู่ดินและแหล่งน ้าบริเวณใกลเ้คียง 

มลพษิทางอากาศ 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัเร่ืองมลพิษทางอากาศอยา่งมาก โดยค านึงถึงผลกระทบทางอากาศท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัมวลชนรอบขา้ง บริษทัจึงมีนโยบายลงทุนในการปรับปรุงระบบสครับเบอร์ท่ีใชใ้นการบ าบดัและดกัจบั
ไอของสารระเหย กล่ิน ท่ีมาจากขบวนการพ่นสี เพื่อสร้างความมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯไม่ก่อก าเนิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ใหมี้ผลกระทบกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง และชุมชนอยา่งแน่นอน 

ทางบริษัทฯ  ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  ตามข้อก าหนดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯไดมี้แนวทางในการดูแลและ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี 
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5.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
 เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสัญญาคา้งส่ง 
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1.3    โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 
 

ข้อมูลของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทย่อย 
 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั  

ทุนจดทะเบียน 27,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็น หุ้นสามญัจ านวน 270,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 
โทรสาร      0-2814-6137 
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แบ่งเป็น หุ้นสามญัจ านวน 270,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 
โทรสาร      0-2814-6137 
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1.3    โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 
 

ข้อมูลของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทย่อย 
 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ากดั  

ทุนจดทะเบียน 27,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็น หุ้นสามญัจ านวน 270,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 
โทรสาร      0-2814-6137 
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 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)   
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076   
โทรสาร       0-2814-6137 
ท่ีตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 เลขท่ี 7/122 หมู่ท่ี 4  ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต าบลมาบยางพร  
 อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์    (038) 956-156, 956-239-42   
โทรสาร       (038) 956-169 
 

 บริษัท ททีอีาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 1,087,000,000 บาท (ช าระเต็มมูลค่าแลว้) 
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,870,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ 

รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเยน็ ฯลฯ ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 10/95 ซอยสุขมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ส านกังานขาย 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์  081-986-6881, 0-2420-0076 ต่อ 530 
ท่ีตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 เลขท่ี 7/462-463 หมู่ท่ี 6  ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ  
 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์  (038) 020-250-3 
โทรสาร (038) 020-254 
Website www.ttrthairung.co.th 
 

 บริษัท ไทย วี.พ.ี ออโต้เซอร์วสิ จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็น หุ้นสามญัจ านวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายอะไหล่ ศูนยบ์ริการหลงัการขาย  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 151 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์   0-2420-6708-9 
โทรสาร     0-2812-1447 
Website www.trservice.in.th 
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 บริษัท ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 25,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ        ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
ส านกังานขาย 371 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์    0-2812-2200, 0-2812-2233 
โทรสาร    0-2812-1992 

 
 

ข้อมูลบริษัทร่วม 
   บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน 74,500,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 74,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษส าหรับ Special Purpose Vehicle 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 159 หมู่ท่ี 16 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเสาธง  

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  
โทรศพัท ์  0-2313-1371-8 
โทรสาร    0-2313-1380  

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับรถยนต ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 7/150 หมู่ท่ี 4 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์  (038) 650-398-400 
โทรสาร (038) 650-400 
 

 บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ประกอบตวัถงัห้องโดยสาร และผลิตช้ินส่วน ส าหรับรถอุตสาหกรรมหนกั (Industrial 

Machinery), รถขดุตกั, รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง, รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร, รถ
แทรกเตอร์ทางการเกษตร และอ่ืนๆ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
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 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)   
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076   
โทรสาร       0-2814-6137 
ท่ีตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 เลขท่ี 7/122 หมู่ท่ี 4  ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต าบลมาบยางพร  
 อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์    (038) 956-156, 956-239-42   
โทรสาร       (038) 956-169 
 

 บริษัท ททีอีาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 1,087,000,000 บาท (ช าระเต็มมูลค่าแลว้) 
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,870,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ 

รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเยน็ ฯลฯ ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 10/95 ซอยสุขมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ส านกังานขาย 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์  081-986-6881, 0-2420-0076 ต่อ 530 
ท่ีตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 เลขท่ี 7/462-463 หมู่ท่ี 6  ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ  
 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์  (038) 020-250-3 
โทรสาร (038) 020-254 
Website www.ttrthairung.co.th 
 

 บริษัท ไทย วี.พ.ี ออโต้เซอร์วสิ จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็น หุ้นสามญัจ านวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายอะไหล่ ศูนยบ์ริการหลงัการขาย  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 151 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์   0-2420-6708-9 
โทรสาร     0-2812-1447 
Website www.trservice.in.th 
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 บริษัท ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 25,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ        ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
ส านกังานขาย 371 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์    0-2812-2200, 0-2812-2233 
โทรสาร    0-2812-1992 

 
 

ข้อมูลบริษัทร่วม 
   บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน 74,500,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 74,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษส าหรับ Special Purpose Vehicle 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 159 หมู่ท่ี 16 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเสาธง  

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  
โทรศพัท ์  0-2313-1371-8 
โทรสาร    0-2313-1380  

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับรถยนต ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 7/150 หมู่ท่ี 4 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์  (038) 650-398-400 
โทรสาร (038) 650-400 
 

 บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ประกอบตวัถงัห้องโดยสาร และผลิตช้ินส่วน ส าหรับรถอุตสาหกรรมหนกั (Industrial 

Machinery), รถขดุตกั, รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง, รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร, รถ
แทรกเตอร์ทางการเกษตร และอ่ืนๆ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
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โทรศพัท ์ 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076   
โทรสาร            0-2814-6137 

 
ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  619,846,931 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั  619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
และมีทุนช าระแลว้ 595,446,931 บาท  
ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565) มีดงัน้ี 

ล าดับ ช่ือ – สกุล จ านวนหุ้น 
% ของ

จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1. ดร.ปราณี  เผอิญโชค 125,588,325 21.09% 
2. นางสาวแกว้ใจ  เผอิญโชค 99,153,765 16.65% 
3. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค 97,428,225 16.36% 
4. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค 63,436,825 10.65% 
5. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.73% 
6. นายพฒันศรณ์  เผอิญโชค 24,479,740 4.11% 
7. นายวงศว์ริศ  เผอิญโชค 19,368,020 3.25% 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.02% 
9. นายกรวฒิุ  เผอิญโชค 14,200,000 2.40% 

10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,270,500 1.91% 
รวม 491,779,830 83.23% 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายให้ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีในแต่
ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กับ
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม   
อ่ืนๆ ในอนาคต 
 
 
 
 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  619,846,931บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั  619,846,931หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
และมีทุนช าระแลว้ 595,446,931 บาท  
ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วนัท่ี 25มีนาคม2565)มีดงัน้ี 

ล าดับ ช่ือ – สกุล จ านวนหุ้น 
% ของ

จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1. ดร.ปราณี  เผอิญโชค 125,588,325 21.09% 
2. นางสาวแกว้ใจ  เผอิญโชค 99,153,765 16.65% 
3. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค 97,428,225 16.36% 
4. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค 63,436,825 10.65% 
5. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.69% 
6. นายพฒันศรณ์  เผอิญโชค 25,361,240 4.26% 
7. นายวงศว์ริศ  เผอิญโชค 20,068,020 3.37% 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.00% 
9. นายกรวฒิุ  เผอิญโชค 14,200,000 2.38% 

10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,132,100 1.87% 
รวม 502,141,530 84.33% 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายให้ผู้ถือหุ้น   

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564* 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     (บาทต่อหุน้) 0.72 0.26 0.21 0.11 0.14 0.31 0.13** (0.15) 0.13 
อตัราเงินปันผล                    (บาทต่อหุน้) 0.40 0.15 0.15 0.09 0.14 0.25 0.12 0.06 0.10 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 55.68 58.15 70.55 81.57 99.64 81.40 90 N/A 67 
    หมายเหตุ  *เงินปันผลประจ าปี 2564 จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ก่อน 

               ** อตัราก าไรสุทธิ ปี 2562 เป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ ไม่รวมก าไรจากการซ้ือกิจการ TTR ซ่ึงเป็นก าไรทางบญัชี มิใช่ก าไรเงินสด 

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทีจ่่ายให้บริษัทฯ 
  บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั, บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จ ากดั, บริษทั ไทยออโต ้เพรส
พาร์ท จ ากดั, บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั และบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล จากความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง  
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  
   บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการน าหลกัการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
องคก์ร ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงในระดบัสากล ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผดิชอบก ากบัดูแล
การปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง ติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัและการด าเนินการ โดยได้ก าหนดแผนการ
จดัการความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เช่น  

- การทบทวนคู่มือปฏิบติังานใหท้นัสมยั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานท่ีดีข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 
- การก าหนดและทบทวนบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานใหช้ดัเจน 
- ปรับปรุงตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าองค์กรมีระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม น าไปสู่การด าเนินงาน
ขององคใ์หบ้รรลุเป้าหมาย  

 

 ในปี 2564 บริษทัฯ สามารถควบคุมความเส่ียงจากผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ ทั้งเสียงและอากาศได้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษทัมีระบบป้องกนัละอองสี และเคร่ืองก าจดักล่ินท่ีไดม้าตรฐานตามระบบสากล 
ทั้งน้ี บริษทัฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 14001 ซ่ึงมีการตรวจเช็คค่าของเสีย มลพิษต่างๆ ของระบบการ
ผลิตอยา่งสม ่าเสมอจากบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการ รวมทั้งบริษทัมีระบบการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อม
บ ารุงเคร่ืองจกัรและระบบการผลิตของบริษทัตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า ประสิทธิภาพของ
ระบบงานการผลิตของห้องจุ่มสีและพ่นสีจะมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  619,846,931บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั  619,846,931หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
และมีทุนช าระแลว้ 595,446,931 บาท  
ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วนัท่ี 25มีนาคม2565)มีดงัน้ี 

ล าดับ ช่ือ – สกุล จ านวนหุ้น 
% ของ

จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1. ดร.ปราณี  เผอิญโชค 125,588,325 21.09% 
2. นางสาวแกว้ใจ  เผอิญโชค 99,153,765 16.65% 
3. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค 97,428,225 16.36% 
4. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค 63,436,825 10.65% 
5. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.69% 
6. นายพฒันศรณ์  เผอิญโชค 25,361,240 4.26% 
7. นายวงศว์ริศ  เผอิญโชค 20,068,020 3.37% 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.00% 
9. นายกรวฒิุ  เผอิญโชค 14,200,000 2.38% 

10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,132,100 1.87% 
รวม 502,141,530 84.33% 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายให้ผู้ถือหุ้น   

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564* 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     (บาทต่อหุน้) 0.72 0.26 0.21 0.11 0.14 0.31 0.13** (0.15) 0.13 
อตัราเงินปันผล                    (บาทต่อหุน้) 0.40 0.15 0.15 0.09 0.14 0.25 0.12 0.06 0.10 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 55.68 58.15 70.55 81.57 99.64 81.40 90 N/A 67 
    หมายเหตุ  *เงินปันผลประจ าปี 2564 จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ก่อน 

               ** อตัราก าไรสุทธิ ปี 2562 เป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ ไม่รวมก าไรจากการซ้ือกิจการ TTR ซ่ึงเป็นก าไรทางบญัชี มิใช่ก าไรเงินสด 

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทีจ่่ายให้บริษัทฯ 
  บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั, บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จ ากดั, บริษทั ไทยออโต ้เพรส
พาร์ท จ ากดั, บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั และบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล จากความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง  
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  
   บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการน าหลกัการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
องคก์ร ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงในระดบัสากล ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผดิชอบก ากบัดูแล
การปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง ติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัและการด าเนินการ โดยได้ก าหนดแผนการ
จดัการความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เช่น  

- การทบทวนคู่มือปฏิบติังานใหท้นัสมยั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานท่ีดีข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 
- การก าหนดและทบทวนบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานใหช้ดัเจน 
- ปรับปรุงตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าองค์กรมีระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม น าไปสู่การด าเนินงาน
ขององคใ์หบ้รรลุเป้าหมาย  

 

 ในปี 2564 บริษทัฯ สามารถควบคุมความเส่ียงจากผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ ทั้งเสียงและอากาศได้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษทัมีระบบป้องกนัละอองสี และเคร่ืองก าจดักล่ินท่ีไดม้าตรฐานตามระบบสากล 
ทั้งน้ี บริษทัฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 14001 ซ่ึงมีการตรวจเช็คค่าของเสีย มลพิษต่างๆ ของระบบการ
ผลิตอยา่งสม ่าเสมอจากบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการ รวมทั้งบริษทัมีระบบการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อม
บ ารุงเคร่ืองจกัรและระบบการผลิตของบริษทัตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า ประสิทธิภาพของ
ระบบงานการผลิตของห้องจุ่มสีและพ่นสีจะมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
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2.2 ปัจจัยความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 
 

1.  ความเส่ียงด้านธุรกจิ 
1.1 ธุรกิจรถอเนกประสงค ์
- บริษทัฯ มีคู่แข่งขนัทางการตลาดซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเป็นเจา้ของตราสินคา้ (Brand Owner) รายใหญ่หลายราย ทั้ง

ท่ีเป็นรายเดิมท่ีมีการผลิตรถอเนกประสงค์อยูแ่ลว้ และผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีพร้อมจะเขา้มาแข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริโภคมี
ความนิยมใชร้ถอเนกประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ท าใหมู้ลค่าตลาดส าหรับรถอเนกประสงคมี์มูลค่าสูงข้ึน 

- นโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุนการเปิดเสรีทางการคา้ ท าให้รถยนตจ์ากต่างประเทศมีโอกาสเขา้มาท าตลาดใน
ประเทศไทยไดม้ากข้ึน และท าให้มีการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึนโดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้ภายใต้
กรอบ AEC ในปี 2559 เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆใน
ธุรกิจรถอเนกประสงค ์บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- บริษทัฯ มุ่งเน้นงานด้านการวิจยัและพฒันารถอเนกประสงค์ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทนัสมยัต่างจากคู่แข่ง และมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกนัน้ีไดท้  าการศึกษาเพื่อพฒันาธุรกิจรถใช้งาน
เฉพาะดา้นประเภทต่างๆ เช่น รถ TR Transformer, รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4), รถฉุกเฉิน
เคล่ือนท่ีเร็ว ฯลฯ เพื่อขยายตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กวา้งข้ึน โดยการใช้ความได้เปรียบจากความ
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- บริษทัฯ ใชช่้องทางการน าเสนอสินคา้โดยการเปิดโชวรู์มท่ีบริเวณถนนวภิาวดีรังสิต รวมทั้งการออก Event 
& Road Show ตามหัวเมืองต่างๆ และการแต่งตั้ง Dealer ในภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้และวางแผนในการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และ Off Line โดยปีน้ีจะ
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เนน้เร่ืองการขายใหก้บัหน่วยงานราชการต่างๆ 

- บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และมีมาตรการลดตน้ทุน ประหยดัค่าใชจ่้ายทุกหมวดทั้ง
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1.2  ธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ละรับจา้งประกอบ 

 ผลจากการเปิดเสรีทางการคา้ ซ่ึงมีการลดภาษีน าเขา้สินคา้ ท าให้ผูผ้ลิตรถยนต์มีทางเลือกมากข้ึนในการ
น าเขา้ช้ินส่วนจากต่างประเทศมาทดแทนการจา้งผลิตช้ินส่วนในประเทศ ท าให้ผูผ้ลิตช้ินส่วนไทยตอ้ง
แข่งขนัดา้นราคาและคุณภาพเพิ่มข้ึน ทั้งจากผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ 

 เพื่อกระจายความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

- มุ่งเนน้การรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้หลกัรายเดิม รวมถึงแสวงหากลุ่มลูกคา้รายใหม่จากธุรกิจอ่ืนๆ เช่น 
ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์ระดบัพรีเม่ียม หรือช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมทั้งขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็นตน้ เพื่อกระจายความ
เส่ียงดา้นการหางาน รวมทั้งการจดัโปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ทุก
รายอยา่งต่อเน่ือง และมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ในแต่ละปีไวด้ว้ย 
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- ให้บริการแบบ One stop service ส าหรับงานช้ินส่วน งานพ่นสี งานรับจา้งประกอบและงานดดัแปลงต่างๆ 
ตั้งแต่การออกแบบวจิยั ไปจนถึงช้ินงานส าเร็จรูป  

- บริษัทฯ มีแนวทางในการแสวงหาพันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม Knowhow เทคโนโลยีการผลิต และ
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อเตรียมรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนการร่วมลงทุนกบั
พันธมิตรหรือต่างชาติ เพื่อการขยายไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพิ่มข้ึน รวมทั้ งมีนโยบายในการรับงานท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน  

1.3 ธุรกิจการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึส าหรับการผลิต 
 ปริมาณงานแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดในแต่ละปี มีความไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัแผนการเปิดตวัรถรุ่นใหม่ ของ

ยี่ห้อต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความไม่แน่นอนในอนาคต  บริษทัจึงต้องเร่งหางานจากต่างประเทศ หรือจากผู ้
ประกอบรถยนต์ท่ียา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยเพิ่มข้ึน รวมทั้งมองหาโอกาสในงานใหม่ๆ เช่น เคร่ืองมือการ
ก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถบรรทุกใหญ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต์ 

 เพื่อกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

- การลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพในขบวนการผลิต เพ่ือให้สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย 
พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการหางานแม่พิมพข์นาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง คู่แข่งขนันอ้ย 

- การพฒันาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้มีการท างานแบบอตัโนมติัมากข้ึน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมือในขบวนการผลิต พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัหลกัสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความสามารถเพิ่มข้ึนคู่กนัไปดว้ย 

- การสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดส าหรับการผลิตในระดบั Tier 2 ให้กบั Tier 1 ของต่างประเทศ เช่น ยุโรป 
อเมริกา ซ่ึงตอ้งการ outsource งานไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่  

- การให้บริการแบบ One stop service ส าหรับงานการออกแบบวิจยัดดัแปลงต่างๆ ตลอดจนงานแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จบัยดึการผลิต 

- ยกระดบัเป็นผูอ้อกแบบ สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึด ส าหรับการผลิตในระบบ Turn key โดยร่วมกับ
พนัธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเขา้ประมูลงานแบบ Turn key ในต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

- สร้างเครือข่ายพนัธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ๆ ท่ีไดเ้ขา้มา เพื่อเพิ่มก าลงัการ
ผลิตและรับงาน Turn key จากต่างประเทศ 

 

นอกจากวธีิการกระจายความเส่ียงของธุรกิจหลกัทั้ง 3 ธุรกิจ ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามขยายธุรกิจไป
ยงัธุรกิจอ่ืนๆเพิ่มดว้ย ซ่ึงนอกจากจะลดความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจลงแลว้ ยงัเพิ่มความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจให้
เพิ่มข้ึนอีก ไดแ้ก่ 

- การเป็นผูน้ าในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กระบะพื้นเรียบ (Flat Deck) จ าหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตรถ
กระบะหลายค่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพฒันากระบะพื้นเรียบไปยงัตลาดรถบรรทุกขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง  
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นอกจากวธีิการกระจายความเส่ียงของธุรกิจหลกัทั้ง 3 ธุรกิจ ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามขยายธุรกิจไป
ยงัธุรกิจอ่ืนๆเพิ่มดว้ย ซ่ึงนอกจากจะลดความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจลงแลว้ ยงัเพิ่มความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจให้
เพิ่มข้ึนอีก ไดแ้ก่ 

- การเป็นผูน้ าในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กระบะพื้นเรียบ (Flat Deck) จ าหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตรถ
กระบะหลายค่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพฒันากระบะพื้นเรียบไปยงัตลาดรถบรรทุกขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง  
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- การร่วมทุนกบัพนัธมิตรญ่ีปุ่น เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขุดตกั, รถ
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและธุรกิจต่อเติมตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่างๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหาง
ลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกหอ้งเยน็ เป็นตน้ 

 
2.  ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
2.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีอ่ืนๆ ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มี
การกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและจ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯ อาจ
ตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
2.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว
และเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีก าหนด
ระยะเวลาช าระคืนภายในหน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
2.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากปริมาณการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศค่อนขา้งน้อย จึงท าให้ความเส่ียง
จากเงินตราต่างประเทศอยูใ่นระดบัต ่า 

3.  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความเส่ียงจากการถูกผูบ้ริโภคฟ้องร้อง ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่

ปลอดภยั พ.ศ.2551 (Products Liability : PL LAW) หากผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิตมีปัญหาดา้นคุณภาพและเกิดผลกระทบ
ต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯ อาจถูกผูบ้ริโภคฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได ้ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความเส่ียงจากกฎหมายดงักล่าว จึงไดอ้อกประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายการผลิต
สินคา้ท่ีปลอดภยั โดยแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะท างาน คอยก ากบัดูแลให้เป็นไป
ตามตวับทกฎหมาย รวมทั้งมีการอบรมให้ผูบ้ริหารและพนกังานให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย และก าหนดให้พนกังานทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตาม 

ส าหรับขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต ์จะมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบคอยก ากบั ติดตาม
ดูแลใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมาย อยา่งเคร่งครัด 

4.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง 
 บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยเน้นเร่ืองความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญั บริษทัฯจึงก าหนด
นโยบายความปลอดภยั เพื่อลดความเส่ียงทุกประเภทอนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน  ควบคู่กบัการตอบ
แทนสังคมและการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนรอบบริษทัฯ โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
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- บริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการติดตาม 
และรายงานผลใหร้ะดบัหวัหนา้งานไดรั้บทราบในการประชุมกิจกรรมทุกไตรมาส 

- บริษทัฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดให้
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระบบความปลอดภยัผ่านกิจกรรม Completely Check Completely Find 
Out (CCCF) และระบบส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โรงงานสีขาว ขบัข่ีปลอดภยัเมา
ไม่ขบั งดเหลา้เขา้พรรษา เป็นตน้  

- บริษทัฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนักงานท่ีเรียนดีเป็นประจ าทุกปี และมีกิจกรรม
ตอบแทนสังคม โดยการบริจาคเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในเขตประกอบการหลายคร้ัง 
เช่น การบริจาคเคร่ืองมือแพทยแ์ก่โรงพยาบาล การบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน
ต่างๆ จดักิจกรรมออกค่ายอาสาเพื่อพฒันาชุมชนดอ้ยโอกาสทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการ จดัโครงการ
ชุมชนสีขาว การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และอีกหลายกิจกรรม ฯลฯ 
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- บริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการติดตาม 
และรายงานผลใหร้ะดบัหวัหนา้งานไดรั้บทราบในการประชุมกิจกรรมทุกไตรมาส 

- บริษทัฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดให้
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระบบความปลอดภยัผ่านกิจกรรม Completely Check Completely Find 
Out (CCCF) และระบบส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โรงงานสีขาว ขบัข่ีปลอดภยัเมา
ไม่ขบั งดเหลา้เขา้พรรษา เป็นตน้  

- บริษทัฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนักงานท่ีเรียนดีเป็นประจ าทุกปี และมีกิจกรรม
ตอบแทนสังคม โดยการบริจาคเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในเขตประกอบการหลายคร้ัง 
เช่น การบริจาคเคร่ืองมือแพทยแ์ก่โรงพยาบาล การบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน
ต่างๆ จดักิจกรรมออกค่ายอาสาเพื่อพฒันาชุมชนดอ้ยโอกาสทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการ จดัโครงการ
ชุมชนสีขาว การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และอีกหลายกิจกรรม ฯลฯ 
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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยนี 
3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการเพ่ือความยัง่ยืน 
บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการก ากบัดูแล

กิจการ และการบริหารจดัการท่ีดี มีความรับผิดชอบในการจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
อนัจะน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฎิบติัส าหรับกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 
เพื่อใหย้ดึถือปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด 

3.2  การจัดการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม  
1  นโยบายและแนวปฎิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชพ้ทรัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเนน้ให้มีแนวทาง
ปฏิบติัการอนุรักษ์พลงังานแก่พนกังานภายในองค์กรเพื่อท าให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอนุรักษ์
พลงังาน และปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนัซ่ึงมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใชจ่้ายของบริษทั และการประหยดัพลงังาน
ตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                      1. การอนุรักษ์พลงังานถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานขององค์กร และผูบ้ริหารองค์กรตอ้งให้
ความส าคญัในการปฏิบติัการจดัการพลงังาน 
                      2. บริษทัถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเจา้ของ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรัททุก
ระดบั ตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานดา้นการ
จดัการพลงังาน 
                      3. บริษทัก าหนดแผน และเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจ
และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                      4. บริษทัจะด าเนินการปรับปรงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัธุระกิจ เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

          5. ส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่พนักงานภายในองค์กร เก่ียวกบัการอนุรักษ์
พลงังานและแนวทางปฏิบติัเป็นไปแนวทางเดียวกนั  

3.3  ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
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บริษทั บริษทั ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 1 คร้ัง ผลการตรวจประเมิน พบวา่ บริษทั 
ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 
ในกระบวนการการจัดการขยะ ของเสีย และมลพษิบริษัทได้ด าเนินการ ดังนี ้
1.     การจัดการมลพษิทางน า้ 
                      น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งน ้ าเสียท่ีมีสารเคมีเจือปน และน ้ าเสียท่ีมีสีเจือปน (Contaminated 
Water)  ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด โดยใชร้ะบบบ าบดัสารเคมีท่ีมีสารเคมีเจือปน (Degrease) และระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีสีเจือ
ปน (Spray Booth)  ซ่ึงในขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษทั และก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าหลงัการบ าบดัโดยบริษทัผูรั้บด าเนินการ ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกทั้งบริษทัได้มีการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการ
บ าบดัมลพิษของบริษทั อนัจะน าไปสู่การสร้างความเช่ือมัน่ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชนใกลเ้คียงโรงงาน 
            2.      การจัดการกากของเสียอนัตราย  

ในกระบวนการพ่นสี จะมีการใช้ม่านน ้ าหมุนเวียนเพื่อดกัจบัละอองสี และน ากากตะกอนสีซ่ึงเป็นของ
เสียอนัตรายส่งใหบ้ริษทัผูรั้บก าจดั น ากากของเสียไปด าเนินการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
            3.      การจัดการมลพษิทางอากาศ 

บริษทั ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัการมลพิษทางอากาศ ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินคา้ และการ
ใหบ้ริการของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง  บริษทัจึงไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบจุ่มและพ่นสีเพื่อลด
มลพิษ  รวมทั้งสร้างความมัน่ใจให้กบับริษทัคู่คา้ว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสีของ
บริษทั ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษทางอากาศท่ีอาจเกิดจาก
กระบวนการจุ่มสี EDP โดยพฒันาระบบบ าบดักล่ิน (Activated Carbon)  เพื่อดูดซับ
กล่ินจากห้องชุบสี  ส่วนการพ่นสีจะใชเ้ทคโนโลยีม่านน ้ าเพื่อให้มวลสารจากอากาศ
รวมกบัน ้ า ก่อนปล่อยอากาศท่ีบ าบดัแลว้ออกทางปล่องระบายอากาศ ส่วนน ้ าเสียจะ
ถูกส่งไปบ าบดัน ้าเสียท่ีสีสีเจือปน (Spay Booth) ตามล าดบั   

             การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
แมปั้จจุบนับริษทัยงัไม่มีขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อยา่งไรก็ตามบริษทัก็ให้ความส าคญักบัการจดัการเพื่อลด
ปัญหาก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล บริษัทมีการบริหารจดัการกระบวนการการผลิตในทุกขั้นตอนอย่าง
ระมดัระวงัและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการ
ส่งเสริมการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคารส านกังานท่ีประหยดัพลงังานและลดการปล่อยสารเคมีท่ีท าลายชั้น
บรรยากาศ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยแทนการใชก้ระดาษ และการใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่า 
เพื่อรณรงคช่์วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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3.4  การจัดการความยัง่ยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคม 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility; CSR) โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกันและกัน ค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามก าลัง
ความสามารถขององค์อย่างเต็มท่ี ควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรม
องคก์รเพื่อใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีอยูร่่วมกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความสุจริต โปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโต
ของบริษทั ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม อย่างรอบด้าน รวมทั้งดูแล
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจท่ีบริษทัก าหนด 

2. ส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทางสร้าง
การมีส่วนร่วมในการดูแลรับผดิชอบต่อสังคม ใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 

3. รับผดิชอบและยดึมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่
4. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่

มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด าเนินการเอง และร่วมมือกบัภาครัฐ และชุมชน 
5. จดัให้มีการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจในการ
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เหตุฉุกเฉิน  และหลกัสูตร Internal Auditor ISO14001 : 2015 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ลด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อนัจะกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชน รวมถึงบริษทัฯ ยงัพร้อมจะ
รับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
ตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานทุกคน ในฐานะทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์รและเป็นปัจจยัหลกั
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ท่ีผลกัดนั ให้การด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายจึงจดัให้มีการด าเนินดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถึงมาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเก่ียวกบัพนกังาน และแนวทางปฏิบติั
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยัเพื่อควบคุมและป้องกนัไม่ให้เกิด
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต และพื้นท่ีทัว่ไป ในปี 2564 
บริษทัมีจ านวนวนัการท างานท่ีปลอดภยัต่อเน่ืองรวม 181 วนั  โดยไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน  และเพื่อเป็นการ
กระตุน้จิตส านึกให้กบัพนกังานไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของการท างานดว้ยความปลอดภยัท่ีมีต่อตนเอง 
คนรอบขา้ง และต่อองคก์ร บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 จดัให้มีอบรมให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างาน ให้กบัพนกังานท่ีเขา้มาเร่ิมงานใหม่ และจดั

อบรมผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อทบทวนกฎความปลอดภยัในการท างานทั้งความปลอดภยั
เฉพาะงาน และกฎความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัให้กบัพนกังานจ านวน 3 หลกัสูตร รวม 
28 ชัว่โมง รวมผูเ้ขา้อบรม 332 คน ไดแ้ก่ 
- หลกัสูตรความปลอดภยัขั้นตน้ในการปฏิบติังาน (ต่างดา้ว)  8 ชัว่โมง มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 27 คน   
- หลกัสูตรความปลอดภยัขั้นตน้ในการปฏิบติังาน (คนไทย)  8 ชัว่โมง มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 281 คน   
- หลกัสูตรเทคนิคการขบัรถบรรทุกใหป้ลอดภยั 12 ชัว่โมง ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 24 คน   

 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน  จะจัดการตรวจสอบ  และประเมินความเส่ียงในการเกิด
อนัตรายต่อบุคคลและทรัพยสิ์น รวมทั้งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนั 
และบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการท างาน ก่อนอนุญาตให้ผูรั้บจา้งภายนอก เขา้ท างานในพื้นท่ี
ของบริษทั  

 

2. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
ก าหนดให้มีการอบรม การซ้อมการดบัเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภยัเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งจดัให้มี

การฝึกซอ้มดบัเพลิงขั้นตน้ และการอพยพหนีไฟประจ าปี และการส่งต่อผูบ้าดเจบ็ เป็นประจ าทุกปี  
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3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยพนักงาน 
 ด าเนินการจดัท าโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนกังาน ตามความเส่ียงในการปฏิบติังาน เพื่อ

เป็นการเฝ้าระวงัด้านสุขภาพของพนักงานท่ีต้องสัมผสักับความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง ลดความเส่ียงในการท างานใหล้ดนอ้ยลง 

จดัให้มีการด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยัให้กบัพนักงานทุกระดบัได้มี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั การส ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล  เป็นตน้ 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมี
เจตจ านงท่ีให้ความส าคญัในเร่ือง CSR ทั้งภายในบริษทัฯ คือพนกังานทุกคน และต่อบุคคลภายนอกบริษทัฯ นอกจากน้ี
กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการจดัตั้งมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศลต่างๆ หรือการพฒันาสังคมในดา้นต่างๆ เช่น ช่วยเหลือดา้นการศึกษา ช่วย
สงเคราะห์ผูป้ระสบปัญหายากไร้ เป็นตน้   

กลุ่มบริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิวเิชียร-ปราณี เผอิญโชค ไดร่้วมด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในจากการด าเนินกิจการของบริษทัในทุกภาคส่วน  ทั้งบริษทัและ
กลุ่มบริษทัในเครือ บริษทัคู่คา้ หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน และท่ีส าคญับริษทัมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วน
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3) การบริจาคส่ิงของ และเงินแก่องคก์รสาธารณกุศลต่างๆ 
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 บริษทั มุ่งเนน้ถึงความส าคญัของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโรงงาน ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะใน
ทอ้งถ่ินให้มีความเขม้แขง็ มีศกัยภาพในการดูแลและให้บริการกบัประชาชนในเขตพื้นท่ีหนองแขม และเขตบางแค ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีตั้งของกิจการในกลุ่มบริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)   

ชุมชนสัมพนัธ์ 
 ดว้ยพื้นท่ีตั้งของโรงงานผลิตช้ินส่วน และประกอบรถยนต์ของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) อยู่
ติดกบัเขตท่ีพกัอาศยัของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทั้งการชุบสี  
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 การพ่นสี ท่ีอาจก่อให้เกิดความร าคาญกบัชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงเขตโรงงาน  บริษทัไดก้ าหนดให้มีทีมงานชุมชน
สัมพนัธ์ เพื่อสร้างช่องทางการส่ือสาร รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยทีมชุมชน
สัมพนัธ์จะเขา้เยีย่มเยยีนพบปะชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

 
2) การสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กบัเยาวชน 

นอกจากความตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริมการให้บริการดา้นสุขภาพอนามยัแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
บริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริมการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน บริษทัจึงจดัสรรงบประมาณส าหรับเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบใหก้บัเยาวชนไดใ้ชเ้ป็นทุน 
และเป็นขวญัก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนดว้ยความขยนัหมัน่เพียร โดยบริษทัไดจ้ดัสรรทุนการศึกษา ดงัน้ี 
2.1 สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความตอ้งการโอกาสในการแข่งขนัของนักกีฬาและ
ช่วยอนุเคราะห์ ให้การสนบัสนุนนกักีฬาไดมี้โอกาสในการฝึกซ้อมท่ีดีและมีโอกาสเดินทางแข่งขนัทัว่ประเทศเพื่อเก็บ
คะแนนสะสม เพื่อเติมเต็มความฝันท่ีจะประสบความส าเร็จในการเล่นเทเบิลเทนนิส ซ่ึงกลุ่มเด็กนกักีฬาเหล่าน้ี หลาย
คน เป็นเด็กนกักีฬาท่ีขาดโอกาสในดา้นทุนทรัพยท์ั้งเร่ืองของอุปกรณ์ในการแข่งขนัและโอกาสในการเดินทางไปแข่ง
ในจงัหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ  เน่ืองจากข้อจ ากัดในเร่ืองทุนทรัพย์และไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จาก
ผูป้กครอง  เน่ืองจากมีสถานะท่ีค่อนขา้งล าบาก ซ่ึงเด็กในสโมสรทุกคนเป็นนกักีฬาท่ีมีฝีมือระดบัตน้ๆ ของประเทศ  
ถา้หากไดมี้การพฒันาและมีโอกาสทางการแข่งขนั ก็จะประสบความส าเร็จไดแ้น่นอน  
 โดยในปี 2564 สโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง ไดส่้งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัหลายรายการ และยงัสามารถ
ไดรั้บรางวลัหลายรางวลั บริษทัฯ ไดม้อบเงินสนบัสนุนให้กบันกักีฬา เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกซ้อม ตลอดไปจนถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นส าหรับการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง 
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3) การบริจาคส่ิงของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ 
3.1 กจิกรรมร่วมช่วยเหลือ และปันน า้ใจแด่เด็กก าพร้า 
 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนพนกังานร่วมท าความดีโดยบริจาคของใชมื้อสอง 
ของใชเ้กินความจ าเป็น  เพื่อน าส่ิงของเหล่านั้นมาเปล่ียนเป็นโอกาสทางการศึกษาใหก้บัเด็ก ๆ ใหก้บัมูลนิธิบา้น 
นกขมิ้นทัว่ประเทศ  

 
3.2 การสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษทั ส่งเสริมให้พนกังานมีจิตอาสา ร่วม
ส่งยามอบยาใหก้บัผูป่้วย Covid 19 โดยบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัทางโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ จดัโครงการส่งยาใหผู้ป่้วยท่ี
ตอ้งรักษาตวั แบบ Home Isolation เพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมมาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
  
 

4) กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 
 จากปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการ “คิดดี ท าดี พูดดี” บริษทัได้ใช้หลักดังกล่าวเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนด าเนินชีวิตดว้ยหลกัคิดดี ท าดี และพูดดี ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการท าความดีท่ีหลากหลาย 
เช่น กรรมการบริจาคโลหิต 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส เป็นประจ าทุกปี ตั้ งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มี
พนกังานบริจาคโลหิต 2,874 คน เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัการแบ่งปัน, เสียสละ และช่วยเหลือสังคม 
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4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล

นั้นเป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนพฒันาเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ท่ีส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยมีการจดัสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และมี
การก าหนดสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมไม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนกังานทุกคนท่ีจะกา้วหนา้ไดต้าม
ผลการปฎิบติังานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง  
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงก าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. สร้างความจริงใจต่อกนัระหวา่งบริษทัฯ และพนกังาน รวมทั้งใหก้ารยอมรับต่อหนา้ท่ีของกนัและกนั และหาก
มีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือร่วมกนั โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัดว้ยความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การ
แกปั้ญหาต่างๆ ลุล่วงดว้ยดี 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค  และยุติธรรม  โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบขอ้เสนอแนะและมีการสร้างขวญัและก าลงัใจ  
โดยการมอบรางวลัและทุนการศึกษาบุตรพนกังานทุกปี 

3. บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทกัษะและความรู้มากข้ึน  ด้วยการส่งพนักงานเขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทัฯ  โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งส้ิน 28 หลกัสูตร แบ่งเป็นการ
อบรมภายใน 18 หลกัสูตร และอบรมภายนอก 10 หลกัสูตร  มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 2,022 คน คิดเป็น 
16,176 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ีย 8.00 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

หัวเร่ือง 

ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน 

จ านวน
ชัว่โมง 

จ านวน 
จ านวน
ชัว่โมง ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
1.หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 47 376 308 2,464 

2.หลกัสูตรพื้นฐานทัว่ไป  239 1,482 162 1,296 

3.หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 329 2,672 332 2,752 

4.หลกัสูตรดา้นความส่ิงแวดลอ้ม 103 642 325 2,600 

5.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการ  171 1,026 568 4,544 
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4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล

นั้นเป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนพฒันาเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ท่ีส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยมีการจดัสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และมี
การก าหนดสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมไม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนกังานทุกคนท่ีจะกา้วหนา้ไดต้าม
ผลการปฎิบติังานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง  
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงก าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. สร้างความจริงใจต่อกนัระหวา่งบริษทัฯ และพนกังาน รวมทั้งใหก้ารยอมรับต่อหนา้ท่ีของกนัและกนั และหาก
มีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือร่วมกนั โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัดว้ยความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การ
แกปั้ญหาต่างๆ ลุล่วงดว้ยดี 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค  และยุติธรรม  โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบขอ้เสนอแนะและมีการสร้างขวญัและก าลงัใจ  
โดยการมอบรางวลัและทุนการศึกษาบุตรพนกังานทุกปี 

3. บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทกัษะและความรู้มากข้ึน  ด้วยการส่งพนักงานเขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทัฯ  โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งส้ิน 28 หลกัสูตร แบ่งเป็นการ
อบรมภายใน 18 หลกัสูตร และอบรมภายนอก 10 หลกัสูตร  มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 2,022 คน คิดเป็น 
16,176 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ีย 8.00 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

หัวเร่ือง 

ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน 

จ านวน
ชัว่โมง 

จ านวน 
จ านวน
ชัว่โมง ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
1.หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 47 376 308 2,464 

2.หลกัสูตรพื้นฐานทัว่ไป  239 1,482 162 1,296 

3.หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 329 2,672 332 2,752 

4.หลกัสูตรดา้นความส่ิงแวดลอ้ม 103 642 325 2,600 

5.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการ  171 1,026 568 4,544 

56-1 One Report | 54
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4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล

นั้นเป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนพฒันาเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ท่ีส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยมีการจดัสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และมี
การก าหนดสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมไม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนกังานทุกคนท่ีจะกา้วหนา้ไดต้าม
ผลการปฎิบติังานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง  
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงก าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. สร้างความจริงใจต่อกนัระหวา่งบริษทัฯ และพนกังาน รวมทั้งใหก้ารยอมรับต่อหนา้ท่ีของกนัและกนั และหาก
มีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือร่วมกนั โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัดว้ยความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การ
แกปั้ญหาต่างๆ ลุล่วงดว้ยดี 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค  และยุติธรรม  โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบขอ้เสนอแนะและมีการสร้างขวญัและก าลงัใจ  
โดยการมอบรางวลัและทุนการศึกษาบุตรพนกังานทุกปี 

3. บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทกัษะและความรู้มากข้ึน  ด้วยการส่งพนักงานเขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทัฯ  โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งส้ิน 28 หลกัสูตร แบ่งเป็นการ
อบรมภายใน 18 หลกัสูตร และอบรมภายนอก 10 หลกัสูตร  มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 2,022 คน คิดเป็น 
16,176 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ีย 8.00 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

หัวเร่ือง 

ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน 

จ านวน
ชัว่โมง 

จ านวน 
จ านวน
ชัว่โมง ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
1.หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 47 376 308 2,464 

2.หลกัสูตรพื้นฐานทัว่ไป  239 1,482 162 1,296 

3.หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 329 2,672 332 2,752 

4.หลกัสูตรดา้นความส่ิงแวดลอ้ม 103 642 325 2,600 

5.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการ  171 1,026 568 4,544 
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4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล

นั้นเป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนพฒันาเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ท่ีส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยมีการจดัสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และมี
การก าหนดสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมไม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนกังานทุกคนท่ีจะกา้วหนา้ไดต้าม
ผลการปฎิบติังานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง  
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงก าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. สร้างความจริงใจต่อกนัระหวา่งบริษทัฯ และพนกังาน รวมทั้งใหก้ารยอมรับต่อหนา้ท่ีของกนัและกนั และหาก
มีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือร่วมกนั โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัดว้ยความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การ
แกปั้ญหาต่างๆ ลุล่วงดว้ยดี 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค  และยุติธรรม  โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบขอ้เสนอแนะและมีการสร้างขวญัและก าลงัใจ  
โดยการมอบรางวลัและทุนการศึกษาบุตรพนกังานทุกปี 

3. บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทกัษะและความรู้มากข้ึน  ด้วยการส่งพนักงานเขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทัฯ  โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งส้ิน 28 หลกัสูตร แบ่งเป็นการ
อบรมภายใน 18 หลกัสูตร และอบรมภายนอก 10 หลกัสูตร  มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 2,022 คน คิดเป็น 
16,176 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ีย 8.00 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

หัวเร่ือง 

ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน 

จ านวน
ชัว่โมง 

จ านวน 
จ านวน
ชัว่โมง ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
1.หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 47 376 308 2,464 

2.หลกัสูตรพื้นฐานทัว่ไป  239 1,482 162 1,296 

3.หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 329 2,672 332 2,752 

4.หลกัสูตรดา้นความส่ิงแวดลอ้ม 103 642 325 2,600 

5.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการ  171 1,026 568 4,544 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

6.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในงาน  146 1,138 326 2,608 

รวม 1,035 7,336 2,022 16,176 
จ านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี) 7.09 8.00 

 
 

4. บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าระบบการส่ือสารภายในท่ีชดัเจน  เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บทราบข่าวสารท่ีชดัเจน  
และถูกตอ้ง 

5. บริษทัฯ ได้มีการจดัให้มีการ Survey โรงงานเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของพนักงานเพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข และหากพนกังานมีปัญหาสงสัยหรือตอ้งการปรึกษาก็สามารถปรึกษาไดท้นัทีหรือตอ้งการเป็น
ส่วนตวัก็สามารถนัดปรึกษาได้  โดยการท าในเร่ืองดงักล่าวก็เพื่อจุดประสงค์ให้พนักงานท างานด้วยความ
สบายใจและเป็นสุขกบัการท างาน 

 
 
 
 

 

การสรรหาและการจ้างงาน บริษทัฯ มีนโยบายสรรหาคดัเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พิจารณาจาก
ความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จา้งแรงงานเด็ก มีการจดัท าระบบการสรรหาบุคลากรท่ีจดัเป็น
ระเบียบปฎิบติั มีกระบวนการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทกัษะตามต าแหน่งงาน มีการสัมภาษณ์อยา่งโปร่งใส 
เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงานอยา่งแทจ้ริง 
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สอดคลอ้งกบั
ความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั ผา่นกระบวนการประเมินผลการปฎิบติัแต่ละต าแหน่งงาน โดยมี
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน เพื่อความเป็นธรรม และนอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขนัได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผูมี้
ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ 
การบริหารด้านสวัสดิการ บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนักงานและครอบครัว จดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สวสัดิการประจ าสถานประกอบกิจการ เพื่อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการและยงัเป็นส่ือกลาง
ในการส่ือสารเร่ืองสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบับริษทัฯ และให้ความช่วยเหลือเร่ืองสวสัดิการ
ต่างๆ แก่พนกังาน 
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6.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในงาน  146 1,138 326 2,608 

รวม 1,035 7,336 2,022 16,176 
จ านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี) 7.09 8.00 
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กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนพนกังานในฝ่ายงาน
ต่างๆ และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารและบริษทัฯ โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

 กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 
เพื่อเป็นการตอ้นรับปีใหม่ เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจกบัพนกังาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังาน 

และผูบ้ริหารไดมี้โอกาสพบปะพนกังานในทุก ๆ ระดบัอยา่งใกลชิ้ด   
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีกิจกรรมมอบรางวลัไม่หยุดงานประจ าปีให้กบัพนกังานท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรไม่เคย

หยุดงาน ไม่เคยท างานสาย ในรอบปีนั้นอีกด้วย เพื่อเป็นการท าให้พนักงานเห็นว่าบริษทัฯ ให้ความส าคญัและ
มองเห็นถึงความขยนั ทุ่มเท ต่อการท างานของพนกังานอยา่งแทจ้ริง 

 
 

 จัดกจิกรรมวนัไทยรุ่ง 
เน่ืองในวนัท่ี 18 มีนาคม 2545 ตรงกบัวนัท่ีท่านนายห้างวิเชียร เผอิญโชค ผูก่้อตั้งกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ ไดถึ้งแก่

กรรม จึงไดก้ าหนดให้วนัท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวนัไทยรุ่ง เพื่อระลึกถึงนายห้างฯ มีการจดักิจกรรมเพื่อระลึก
ถึงท่านนายหา้งฯ  รวมไปถึงการจดันิทรรศการ ท าบุญเล้ียงพระ การเล้ียงอาหารกลางวนัพนกังานทุกคน 

ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรักองคก์ร และไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีจากท่านผูก่้อตั้งบริษทัฯ ทั้ง
ในดา้นการปฎิบติังานและการใชชี้วติดว้ยคุณธรรมและความดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานทีม่ีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี 
จดัข้ึนเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความใส่ใจดูแลพนักงาน และบุตรของพนักงาน โดยพนักงานทุกคน

สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด เพื่อเป็นขวญัก าลังใจให้กับพนักงานท่ีเป็น
ผูป้กครองใหไ้ดมี้ก าลงัใจในการท างานร่วมกบับริษทั โดยการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรของพนกังานท่ีมีผลการ
เรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย ซ่ึงในปี 2564 ไดม้อบทุนจ านวน 63 ทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 226,000 บาท และ
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หากนบัตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 36 ปี บริษทัไดม้อบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนกังานรวม
ทั้งส้ินกวา่ 2,148 ทุน เป็นเงิน 6,703,000 บาท 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดม้อบรางวลัประกาศเกียรติคุณ ส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานกบับริษทั จนมีอายุงาน
ครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างก าลังใจให้กับพนักงาน โดยในปี 2564 ได้มอบทองค าพร้อมด้วย
ประกาศนียบตัร จ านวน 80 รางวลั รวมเป็นทองค ามูลค่า 940,000 บาท 

  
 

 จัดให้มีกจิกรรมการส่งพนักงานกลบับ้านอย่างปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ และปีใหม่ 
กิจกรรมส่งพนกังานกลบับา้น จะปฏิบติัเป็นประจ าทุกปี เน่ืองจากทางบริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัของสถาบนั

ครอบครัว จึงก าหนดวนัหยุดในช่วงเทศกาลให้เป็นวนัหยุดยาว เพื่อพนกังานท่ีมีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดัไดใ้ชเ้วลา
อยูก่บัครอบครัวไดน้านข้ึน กิจกรรมน้ีจึงเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้กบัพนกังานทุกคนท่ีมีต่อผูบ้ริหารและต่อ
บริษทัฯ  

 
 

 ตรวจสุขภาพประจ าปี 
บริษัทฯ  เล็ ง เห็ นความส าคัญของสุขภาพ

พนกังานเป็นอยา่งมาก  จึงจดัให้มีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกปี ส าหรับพนกังานทุกคน ให้ได้รับการตรวจ
สุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลชั้นน าท่ีมีทีมแพทยพ์ยาบาล 
และอุปกรณ์ทนัสมยั  
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 จัดให้มีระบบการส่ือสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิเช่น การประชุมหนา้แถวตอนเชา้ (morning talk) การจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และการส่งข่าวสารผา่น

อีเมลล์ เพื่อแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน คุณภาพชีวิต และข่าวสารของบริษทั ท่ีตอ้งการส่ือไปถึง
พนกังานในทุกระดบั 

 
 
 
 

 

 การเยีย่มพนักงานทีเ่จ็บป่วย หรือ คลอดบุตร 
ทางบริษทัฯ จะใหต้วัแทนสวสัดิการฯ และตวัแทนพนกังานน ากระเชา้ไปเยีย่มผูป่้วยเพื่อเป็นก าลงัใจกรณีท่ี

เจบ็ป่วย หรือกรณีคลอดบุตร มีการมอบกระเชา้ของขวญั แสดงความยนิดีกบัพนกังาน 

 
 มอบเงินฌาปนกจิสงเคราะห์ 

พนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีจ าเป็น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรือ ภรรยา เสียชีวติเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนกังาน และบริษทัฯ จะส่งดอกไมเ้พื่อเพื่อแสดงความเสียใจกบัพนกังาน 

 
 
 
 
 

 มุมนมแม่ 
นโยบายใหจ้ดัสถานท่ีในการด าเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เน่ืองดว้ยไดใ้ห้ความส าคญัของ

ประโยชน์ของน ้านมแม่ท่ีมีต่อบุตรของพนกังาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือนของพนกังานท่ี
สามารถมาบีบน ้านมและมีน ้ านมกลบัไปใหลู้กด่ืมได ้
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เจบ็ป่วย หรือกรณีคลอดบุตร มีการมอบกระเชา้ของขวญั แสดงความยนิดีกบัพนกังาน 

 
 มอบเงินฌาปนกจิสงเคราะห์ 

พนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีจ าเป็น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรือ ภรรยา เสียชีวติเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนกังาน และบริษทัฯ จะส่งดอกไมเ้พื่อเพื่อแสดงความเสียใจกบัพนกังาน 

 
 
 
 
 

 มุมนมแม่ 
นโยบายใหจ้ดัสถานท่ีในการด าเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เน่ืองดว้ยไดใ้ห้ความส าคญัของ

ประโยชน์ของน ้านมแม่ท่ีมีต่อบุตรของพนกังาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือนของพนกังานท่ี
สามารถมาบีบน ้านมและมีน ้ านมกลบัไปใหลู้กด่ืมได ้
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มาตรการช่วยเหลือเกีย่วกบัโรคระบาด Covid-19 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการช่วยเหลือพนักงานทุกคนท่ีประสบปัญหา จากโรคระบาด Covid-19 จึงมี

นโยบาย ในการช่วยเหลือพนกังาน รวมไปถึงช่วยเหลือชุมชนรอบขา้งบริษทัฯ เพื่อท่ีจะกา้วผา่นวกิฤติน้ีไปดว้ยกนั โดย
ในปี 2564 มีกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

กจิกรรมเกีย่วกบัการช่วยเหลือพนักงานภายในองค์กร 
1. มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ให้กับพนักงานที่ติดเช้ือ Covid-19 บริษทั จดัสรรส่ิงของ

จ าเป็นต่อการรักษาโรค อาทิ หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร และส่ิงของอุปโภค บริโภค 
มอบใหก้บัเพื่อนพนกังานท่ีติดเช้ือไวรัสCovid-19 

 
 

2. แจกอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพ่ือนพนักงาน บริษทั จดัสรรส่ิงของจ าเป็นต่อการป้องกนัโรคติดต่อ Covid-19  อาทิ 
หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์วติามินซี และส่ิงของอ่ืนๆ มอบใหก้บัเพื่อนพนกังานทุกคนภายในบริษทั 

 
 

3. กจิกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19  บริษทั เล็งเห็นความส าคญัของการฉีดวคัซีน เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ
ไวรัส Covid 19 จึงไดจ้ดัหาวคัซีน และจดัสรร รถรับ-ส่ง พาพนกังานไปฉีดวคัซีนป้องกนั Covid19 ท่ีศูนย์
ฉีดวคัซีนต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บวคัซีนไดร้วดเร็ว และสะดวกท่ีสุด 

 

          
 

4. มาตรการป้องกันทางด้านอ่ืนๆ บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการป้องกนั Covid-19 ในองคก์ร จึงมีมาตรการ
ต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ในกรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงติดเช้ือภายในบริษทัฯ อาทิ การจดัซ้ือชุดตรวจ 
ATK ส าหรับตรวจพนักงานฟรี การจดัหาน ้ ายาพ่นฆ่าเช้ือ ส าหรับจุดงานท่ีพบผูติ้ดเช้ือ การจดัท าแผน
ป้องกนัและจดัตั้งคณะกรรมการดูแล เร่ืองเก่ียวกบั Covid-19 โดยเฉพาะ  
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กจิกรรมเกีย่วกบัการช่วยเหลือสังคมภายนอกองค์กร 
1. สนับสนุนหน่วยงานราชการในการจัดตั้งศูนย์พักคอย  บริษทัฯ มอบเงินสมทบทุนสร้างศูนยพ์กัคอย 

ใหก้บัส านกังานเขตหนองแขม ส าหรับผูป่้วยท่ีรอเตียงจากโรงพยาบาลในพื้นท่ี จ านวน 200,000 บาท 

 
 

2. สนับสนุนรถยนต์  เพ่ือช่วยเหลือกิจการเกี่ยวกับ  Covid-19 ให้หน่วยงานต่างๆ บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการขนส่งส่ิงของ อุปกรณ์ รวมไปถึงผูป่้วยติดเช้ือ จึงไดส้นบัสนุนรถยนตเ์พื่อใชใ้นกิจการ
ต่างๆของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องฯ อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ มูลนิธิมาดามอป้ง 
โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ เป็นตน้ 

 

  
 

3. สนับสนุนเงินสมทบทุน ให้กับองค์กรทีด่ าเนินงานช่วยเหลือด้าน Covid19 อ่ืนๆ บริษทัฯ มุ่งช่วยเหลือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการกา้วขา้มผา่นวกิฤติ Covid19 ไปพร้อมๆกนั จึงไดมี้การสนบัสนุนเงินสมทบ
ทุนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนยฉี์ดวคัซีน Covid19 มหาวทิยาลยัศรีปทุม มูลนิธิองคท์  าดี คุณบุ๋ม
ปนดัดา บริจาคซ้ือเคร่ืองมือแพทยโ์รงพยาบาลราชพิพฒัน์ เป็นตน้ 
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4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ในไตรมาส 4 ปี 2564  มียอดผลิตรถยนต์ 473,759 คนั เพิ่มข้ึน 2% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดย

ยอดขายรถยนตใ์นประเทศ 227,188 คนั ลดลง 12% และยอดส่งออกต่างประเทศ 281,713 คนั เพิ่มข้ึน 31% ส าหรับยอด
สะสม 4 ไตรมาส ปี 2564 ยอดผลิตรถยนต์รวม 1,685,705 คนั เพิ่มข้ึน 18% จากปีก่อน และสูงกว่าเป้าหมาย 1.6 ลา้น
คนัท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวางไว ้โดยยอดขายในประเทศ 759,119 คนั ลดลง 4% ในขณะท่ียอดส่งออก
ต่างประเทศ 959,194 คนั เพิ่มข้ึน 30% จากปี 2563 
 

ส าหรับปี 2565 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดค้าดการณ์เป้าหมายการผลิตรถยนตท่ี์ 1.8 
ลา้นคนั เติบโตข้ึน 7% จากปี 2564 โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อส่งออก 1 ลา้นคนั และการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.8 
ล้านคัน โดยยงัคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 สายพันธ์ุใหม่ๆ ทั้ งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยและประเทศคู่คา้ ประกอบกบัภาวะการขาดช้ินส่วนและชิปบาง
ช้ิน ซ่ึงอาจท าใหต้อ้งชะลอการผลิตบางรุ่นชัว่คราว 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
  หน่วย : ล้านบาท ปี 

2564 
ปี 

2563 เพิ่ม (ลด) 
  รายการ 
  รายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,979  1,530  449  29% 
  รายไดอ้ื่น 40  54  (13) (25%) 
1.1 รายได้รวม 2,019  1,584  436  28% 
1.2 ตน้ทนุขายและบรกิาร 1,675  1,409  265  19% 
1.3 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 257  251  7  3% 
1.4 สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 21  (8) 28  364% 
  ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 108  (85) 193  226% 
  คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (28) (5) (22) (410%) 
1.5 ก าไรส าหรับปี 80  (91) 170  188% 
            
  หน่วย : ล้านบาท ปี 

2564 
ปี 

2563 เพิ่ม (ลด) 
  รายการ 

  การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)          
  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 78  (91) 170  186% 
  สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอ  านาจควบคมุ 1.3  0.7  0.6  90% 
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1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  บริษทัฯด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษทัฯมีผล
การด าเนินงานของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีก่อนดงัน้ี 

1.1 รายได้รวม 
ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานท่ีไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม เท่ากบั  2,019 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 436 ลา้นบาท หรือ 28%  ซ่ึงเพิ่มช้ึนตามภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย  เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ มีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมและเร่งฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เพิ่มข้ึน 

 
สัดส่วนรายได้รวมแยกประเภทธุรกจิ  
 ปี 2564 / ปี 2563 = +436, +28 % 

795 , 39%

1,044 , 52%

126 , 6%

54 , 3%

       

2,019         

       ปี        ปี        +436 , +28%

459 , 29%

824 , 52%

240 , 15%

60 , 4%

       

1,584         

 ล ิอุปกร  ส าหรับ  ้ ล ิร ยน  

อ ่น  

 ล ิอุปกร  ส าหรับ  ้ ล ิร ยน  

อ ่น  

 
 

หมายเหตุ : รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้นและส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม) 
 

 รายไดจ้ากการผลิตอุปกรณ์ส าหรับใชผ้ลิตรถยนต ์( ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตช้ินส่วน, แม่พิมพ,์ 
อุปกรณ์จบัยึด) รวม 1,044 ลา้นบาท หรือ 52% จากรายไดข้ายสินคา้และบริการ  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 221 
ลา้นบาท หรือ 27%  เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เดิมมีค าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน  จากการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด Covid -19 

 รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนต์รวม 795 ลา้นบาท หรือ 39% จากรายไดข้าย
สินคา้และบริการ  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 335 ลา้นบาท หรือ 73%  จากค าสั่งซ้ือของกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม
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ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานท่ีไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม เท่ากบั  2,019 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 436 ลา้นบาท หรือ 28%  ซ่ึงเพิ่มช้ึนตามภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย  เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ มีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมและเร่งฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เพิ่มข้ึน 

 
สัดส่วนรายได้รวมแยกประเภทธุรกจิ  
 ปี 2564 / ปี 2563 = +436, +28 % 
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หมายเหตุ : รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้นและส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม) 
 

 รายไดจ้ากการผลิตอุปกรณ์ส าหรับใชผ้ลิตรถยนต ์( ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตช้ินส่วน, แม่พิมพ,์ 
อุปกรณ์จบัยึด) รวม 1,044 ลา้นบาท หรือ 52% จากรายไดข้ายสินคา้และบริการ  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 221 
ลา้นบาท หรือ 27%  เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เดิมมีค าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน  จากการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด Covid -19 

 รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนต์รวม 795 ลา้นบาท หรือ 39% จากรายไดข้าย
สินคา้และบริการ  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 335 ลา้นบาท หรือ 73%  จากค าสั่งซ้ือของกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม
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เคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน  มีการกระตุน้ยอดขายเกิดลูกคา้รายใหม่ และปรับราคา
ขายเพิ่มเน่ืองจากวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตมีราคาสูงข้ึน 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายรถยนต์และรายไดค้่าบริการจากศูนยบ์ริการรถยนต์รวม 126 ลา้นบาท หรือ 6% จาก
รายได้ขายสินคา้และบริการ ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 114 ล้านบาท หรือ 47%  เน่ืองจากยอดขายรถท่ีลดลงใน
โครงการพิเศษใหก้บัส่วนงานราชการ  และลูกคา้รายยอ่ยจากสถานการณ์ Covid  

 รายไดอ่ื้น จ านวนเงิน 54 ลา้นบาท หรือ 3% จากรายไดข้ายสินคา้และบริการ  ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 6 ลา้นบาท 
หรือ 10%  เน่ืองจากปี 2563  มีการรับเงินชดเชยความเสียหายจากลูกคา้ท่ีหยดุด าเนินงาน 

1.2 ต้นทุนขายและบริการ    
ปี 2564  บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม 1 ,675 ล้านบาท มีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการ 85%  ซ่ึง

สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการปีก่อนเท่ากบั  92%  ลดลง 7%  เน่ืองจากรายไดสู้งข้ึน และสัดส่วนการผลิต Product  Mix 
มีตน้ทุนลดลง  เน่ืองมาจากมาตรการลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 257 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 6 ลา้นบาท หรือ 3 % 
เกิดจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีผนัแปรตามรายไดแ้ละบริการท่ีสูงข้ึน  
1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 ปี 2564  บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวนเงิน 21 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนมี
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 ลา้นบาท  ท าให้ส่วนแบ่งมีก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เพิ่มข้ึน 
29 ลา้นบาท เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 
1.5 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 80 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัผลการด าเนินงานในปีก่อน มี
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จ านวน 91 ลา้นบาท  สาเหตุจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและควบคุมค่าใชจ่้ายทางดา้นโรงงาน 

 
2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2564 เปรียบเทยีบกบั ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
                                             งบการเงนิ        หนว่ย : ลา้นบาท 

สินทรัพย  31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 เพิ่ม   (ลด) % 
สินทรพัยห์มนุเวียน               1,248                   988                   260  26% 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม                  482                   463                     19  4% 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - สทุธิ                  162                   162  (0) (0%) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ               1,834                1,897  (63) (3%) 
สินทรพัยส์ิทธิการใช-้สทุธิ                    16                     47  (31) (66%) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - สทุธิ                  108                   129  (21) (16%) 
รวมสินทรัพย            3,850            3,687              163  4% 
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หนีสิ้น 31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 เพิ่ม   (ลด) % 
หนีส้ินหมนุเวียน                  421                   326                     95  29% 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน                    83                     80                        2  3% 
รวมหนีสิ้น             503              406                97  24% 

ส่วนของ ู ้ อหุน้ 31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 เพิ่ม   (ลด) % 
ส่วนของบรษัิทใหญ่               3,290                3,225                     65  2% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ                    57                     56                        1  2% 
รวมส่วนของ ู ้ อหุน้           3,347            3,281                66  2% 
รวมหนีสิ้น และส่วนของ ู ้ อหุน้           3,850            3,687              163  4% 

 
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 3,850 ลา้นบาท  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

เท่ากบั  3,687  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 163  ลา้นบาท หรือ 4%  โดยจ าแนกตามประเภทท่ีมีรายการส าคญัดงัน้ี 
 
2.1 สินทรัพย์  

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,248 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 260 ลา้นบาท หรือ 26%        
ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 303 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 82 ลา้น
บาท  จากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เท่ากบั 231 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 121 ลา้นบาท 
จากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน  เพื่อผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอตัรา
พิเศษจากธนาคารพาณิชยต่์างๆ  

 ลูกหน้ีการคา้,ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 360 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 58 ลา้น
บาท เกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน   

 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 24 ลา้นบาท  ลดลง 3 ลา้นบาท  
เน่ืองจากครบก าหนดการรับช าระเงินตามเง่ือนไขสัญญา   

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 239 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3 ลา้นบาท   
2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 482  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 19  ลา้นบาท จากการ     

รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วมทุน จ านวน 20 ลา้นบาท และรับเงินปันผลจาก
บริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึง จ านวน 1 ลา้นบาท 

    3.   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,834  ลา้นบาท ลดลง 63 ลา้นบาท เกิด
จากค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในปี 123 ลา้นบาท  โอนสัญญาเช่าทางการเงินท่ีช าระครบตามสัญญา ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เขา้ทรัพยสิ์น  ดว้ยมูลค่าสุทธิทางบญัชี 31 ลา้นบาท และ
ลงทุนในทรัพยสิ์น   29 ลา้นบาท  
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หนีสิ้น 31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 เพิ่ม   (ลด) % 
หนีส้ินหมนุเวียน                  421                   326                     95  29% 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน                    83                     80                        2  3% 
รวมหนีสิ้น             503              406                97  24% 

ส่วนของ ู ้ อหุน้ 31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 เพิ่ม   (ลด) % 
ส่วนของบรษัิทใหญ่               3,290                3,225                     65  2% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ                    57                     56                        1  2% 
รวมส่วนของ ู ้ อหุน้           3,347            3,281                66  2% 
รวมหนีสิ้น และส่วนของ ู ้ อหุน้           3,850            3,687              163  4% 
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เท่ากบั  3,687  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 163  ลา้นบาท หรือ 4%  โดยจ าแนกตามประเภทท่ีมีรายการส าคญัดงัน้ี 
 
2.1 สินทรัพย์  

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,248 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 260 ลา้นบาท หรือ 26%        
ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 303 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 82 ลา้น
บาท  จากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เท่ากบั 231 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 121 ลา้นบาท 
จากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน  เพื่อผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอตัรา
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เน่ืองจากครบก าหนดการรับช าระเงินตามเง่ือนไขสัญญา   

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 239 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3 ลา้นบาท   
2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 482  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 19  ลา้นบาท จากการ     

รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วมทุน จ านวน 20 ลา้นบาท และรับเงินปันผลจาก
บริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึง จ านวน 1 ลา้นบาท 

    3.   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,834  ลา้นบาท ลดลง 63 ลา้นบาท เกิด
จากค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในปี 123 ลา้นบาท  โอนสัญญาเช่าทางการเงินท่ีช าระครบตามสัญญา ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เขา้ทรัพยสิ์น  ดว้ยมูลค่าสุทธิทางบญัชี 31 ลา้นบาท และ
ลงทุนในทรัพยสิ์น   29 ลา้นบาท  
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4. สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 16  ลา้นบาท ลดลง 31  ลา้นบาท เกิดจาก
การโอนสัญญาเช่าทางการเงินท่ีช าระครบตามสัญญา เขา้ทรัพยสิ์นตามมูลค่าสุทธิทางบญัชี 31 ลา้น
บาท  รับรู้รายการเคร่ืองจกัรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ในไตรมาส 1 มูลค่า 8 
ลา้นบาท และตดัจ าหน่ายตามสัญญาในปี 8 ลา้นบาท  
 

5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 108  ลา้นบาท ลดลง 21  ลา้นบาท           
จากการโอนงานระหวา่งพฒันาเขา้ทรัพยสิ์น และ รับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร 

 
2.2  หนีสิ้น  

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 503 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
เท่ากบั 406  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 97 ลา้นบาท หรือ 24%   รายละเอียด ดงัน้ี  
 เจา้หน้ี เพิ่มข้ึน 92  ลา้นบาท จากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อการผลิตของลูกคา้เพิ่มข้ึน และวตัถุดิบปรับราคา

สูงข้ึน  
 ตน้ทุนงานคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิ  ลดลง 4 ลา้นบาท  จากการรับรู้รายการเคร่ืองจกัรบางรายการตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ในไตรมาส 1 มูลค่า 9 ลา้นบาท และช าระหน้ีตามสัญญา
เช่าในปี 13 ลา้นบาท 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เพิ่มข้ึน 10  ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในปี 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ลดลง 2 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินชดเชยครบเกษียณอาย ุ9 

ลา้นบาท และประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7 ลา้นบาท 

2.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2564 เท่ากบั  3,347 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากบั 3,281 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 66 ลา้นบาท  จากผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน  มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากบริษทัร่วมทุน และจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 

3 สภาพคล่อง  
สภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 มีเงินสดคงเหลือสุทธิปลายงวด 303 ลา้นบาท  กระแสเงิน
สดเพิ่มข้ึน 82 ลา้นบาท  ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

บริษัท ไทยรุ่งยุเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสดส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  

      ลา้นบาท  
เงินสด ณ วนัที ่31 ธ.ค. 63   221  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน   251  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                 (137)  

 
ส่วนใหญ่จาก o    สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนลดลง(เพิ่มข้ึน) 

      
(122)    

  
o    ซ้ือสินทรัพยถ์าวร        (23) 

   
  

o    เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ            4   
 

 

  
o    เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร            3   

 
 

  
o    เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมทุน            1   

 
 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  (32)  

 
ส่วนใหญ่จาก o จ่ายเงินปันผล (35) 

  
 

  
o ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (13) 

  
 

  
o เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั          16  

   
เงินสด ณ วนัที ่31 ธ.ค. 64   303  
         

4 อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธิ % 3.88 (5.80) 10.09 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.97 3.03 2.65 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 
2.86 (2.20) 7.38 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 2.41 (2.76) 8.01 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้  

เท่า 
0.15 0.13 0.16 

       
 สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี แสดงวา่บริษทัมีสภาพคล่อง มีสินทรัพย์
หมุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน สามารถช าระหน้ีของบริษทัไดดี้ 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.97 3.03 2.65 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์
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2.86 (2.20) 7.38 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 2.41 (2.76) 8.01 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้  

เท่า 
0.15 0.13 0.16 

       
 สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี แสดงวา่บริษทัมีสภาพคล่อง มีสินทรัพย์
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56-1 One Report | 67



                                       

     64                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 เม่ือพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี เห็นได้ว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่า
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย เกิดจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน  บริษทัไม่มีความเส่ียงทางการเงิน   

   
 ส าหรับความสามารถท าก าไร เห็นไดว้า่ อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม ในปี 2564 เพิ่มข้ึน แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มข้ึน มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย  และก าไรท่ี เกิดจากการด าเนินงาน  รวมทั้ งการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างก าไรก็ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นเพิ่มข้ึน   แสดงให้เห็นว่า 
ประสิทธิภาพในการใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้มีแนวโนม้ดีข้ึน 

 
5.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
           การตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  รายงานแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  เน่ืองจากบริษทั
ร่วมแห่งหน่ึงมีรอบบญัชีส้ินสุดปีไม่ตรงกนั จึงใชง้บการเงินของฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
(ก)  ตารางสรุปงบการเงินรวม  บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 303.03 7.87% 221.39 6.00% 220.19 5.52% 
     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 230.91 6.00% 110.18 2.99% 10.00 0.25% 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 360.40 9.36% 302.53 8.21% 460.12 11.54% 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 24.30 0.63% 27.33 0.74% 65.25 1.64% 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.00 2.34% 90.00 2.44% 60.00 1.50% 
     สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 239.48 6.22% 236.82 6.42% 318.26 7.98% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,248.12 32.42% 988.25 26.80% 1,133.82 28.43% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 481.81 12.51% 462.66 12.55% 482.57 12.10% 
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 161.95 4.21% 161.96 4.39% 161.98 4.06% 
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,833.74 47.63% 1,897.20 51.46% 2,071.65 51.95% 
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16.31 0.42% 47.39 1.29%   
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7.16 0.19% 8.34 0.23% 8.28 0.21% 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9.08 0.23% 9.74 0.26% 23.27 0.58% 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 92.15 2.39% 111.38 3.02% 106.13 2.66% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,602.20 67.58% 2,698.67 73.20% 2,853.88 71.57% 
รวมสินทรัพย์ 3,850.32 100.00% 3,686.92 100.00% 3,987.70 100.00% 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
(ก)  ตารางสรุปงบการเงินรวม  บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 
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     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.00 2.34% 90.00 2.44% 60.00 1.50% 
     สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 239.48 6.22% 236.82 6.42% 318.26 7.98% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,248.12 32.42% 988.25 26.80% 1,133.82 28.43% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 481.81 12.51% 462.66 12.55% 482.57 12.10% 
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 161.95 4.21% 161.96 4.39% 161.98 4.06% 
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     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7.16 0.19% 8.34 0.23% 8.28 0.21% 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9.08 0.23% 9.74 0.26% 23.27 0.58% 
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บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 2563  และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หนีสิ้นหมุนเวียน           
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 406.42 10.56% 313.87 8.51% 401.02 10.08% 
     ตน้ทุนงานคา้งจ่าย 2.15 0.05% 1.23 0.03% 2.25 0.06% 
     หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2.02 0.05% 11.02 0.30% 23.68 0.60% 
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10.22 0.27%   0.40 0.01% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 420.81 10.93% 326.12 8.84% 427.35 10.74% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
     หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิ 4.98 0.13% 0.41 0.01% 11.55 0.29% 
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ     8.07 0.20% 
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 77.61 2.02% 79.76 2.16% 90.79 2.28% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 82.60 2.15% 80.17 2.17% 110.41 2.77% 
รวมหนีสิ้น 503.41 13.07% 406.29 11.01% 537.76 13.51% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       
    หุน้สามญั 619,846,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  619.85  619.85  619.85  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้       
    หุน้สามญั 590,846,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   590.85 16.03% 590.85 14.85% 
    หุน้สามญั 595,446,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 595.45 15.46%     
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 727.58 18.91% 713.78 19.36% 713.78 17.94% 
    ส ารองเพื่อการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  21.21 0.55% 17.60 0.48% 17.60 0.44% 
    ก าไรสะสม       
        จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ 61.98 1.61% 61.98 1.68% 61.98 1.56% 
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,833.70 48.92% 1,840.72 49.93% 2,002.99 50.33% 
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้       
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,289.93 85.45% 3,224.93 87.48% 3,387.20 85.11% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 56.99 1.48% 55.70 1.51% 62.74 1.58% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,346.91 86.93% 3,280.63 88.99% 3,449.94 86.69% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,850.32 100.00% 3,686.92 100.00% 3,979.63 100.00% 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้             
    รายไดจ้ากการขาย  1,769.87 86.76% 1,321.77 83.88% 2,151.37 81.45% 
    รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 147.67 7.24% 121.84       7.73% 147.98 5.60% 
    รายไดง้านตามสญัญา 61.64 3.02% 86.45 5.49% 87.12 3.30% 
    รายไดอ่ื้น 40.13 1.97% 53.59 3.40% 246.81 9.34% 
   ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนเสีย 20.67 1.01% (7.82) (0.50%) 8.11 0.31% 
     รวมรายได้ 2,039.98 100.00% 1,575.83 100.00% 2,641.39 100.00% 
ค่าใช้จ่าย       
    ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,674.71) (82.09%)  (1,409.48) (89.44%) (2,056.30) (77.85%) 
    ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (257.42) (12.62%) (250.89) (15.92%) (293.21) (11.10%) 
    รวมค่าใช้จ่าย (1,932.13) (94.71%) (1,660.37) (105.36%) (2,349.51) (88.95%) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 107.85 5.29% (84.54) (5.36%) 291.88 11.05% 
ตน้ทุนทางการเงิน (0.28) (0.01%) (0.69) (0.04%) (0.51) (0.02%) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 107.57 5.27% (85.23) (5.41%) 291.37 11.03% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (27.85) (1.37%) (5.46) (0.35%) (7.40) (0.28%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 79.72 3.90% (90.69) (5.76%) 283.97 10.75% 
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน :     
     ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
     ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว-้สุทธิจากภาษีเงินได ้     (14.65) (0.55%) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี     (14.65) (0.55%) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 79.72 3.90% (90.69) (5.76%) 269.32 10.20% 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)         
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 78.43 3.88% (91.36) (5.80%) 281.13 10.64% 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1.29 0.06% 0.68 0.04% 2.84 0.11% 
 79.72 3.95% (90.69) (5.75%) 283.97 10.75% 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 78.43 3.88% (91.36) (5.80%) 266.48 10.09% 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1.29 0.06% 0.68 0.04% 2.84 0.11% 
 79.72 3.39% (90.69) (5.75%) 269.32 10.20% 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.13  (0.15)  0.48  
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้             
    รายไดจ้ากการขาย  1,769.87 86.76% 1,321.77 83.88% 2,151.37 81.45% 
    รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 147.67 7.24% 121.84       7.73% 147.98 5.60% 
    รายไดง้านตามสญัญา 61.64 3.02% 86.45 5.49% 87.12 3.30% 
    รายไดอ่ื้น 40.13 1.97% 53.59 3.40% 246.81 9.34% 
   ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนเสีย 20.67 1.01% (7.82) (0.50%) 8.11 0.31% 
     รวมรายได้ 2,039.98 100.00% 1,575.83 100.00% 2,641.39 100.00% 
ค่าใช้จ่าย       
    ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,674.71) (82.09%)  (1,409.48) (89.44%) (2,056.30) (77.85%) 
    ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (257.42) (12.62%) (250.89) (15.92%) (293.21) (11.10%) 
    รวมค่าใช้จ่าย (1,932.13) (94.71%) (1,660.37) (105.36%) (2,349.51) (88.95%) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 107.85 5.29% (84.54) (5.36%) 291.88 11.05% 
ตน้ทุนทางการเงิน (0.28) (0.01%) (0.69) (0.04%) (0.51) (0.02%) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 107.57 5.27% (85.23) (5.41%) 291.37 11.03% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (27.85) (1.37%) (5.46) (0.35%) (7.40) (0.28%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 79.72 3.90% (90.69) (5.76%) 283.97 10.75% 
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน :     
     ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
     ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว-้สุทธิจากภาษีเงินได ้     (14.65) (0.55%) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี     (14.65) (0.55%) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 79.72 3.90% (90.69) (5.76%) 269.32 10.20% 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)         
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 78.43 3.88% (91.36) (5.80%) 281.13 10.64% 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1.29 0.06% 0.68 0.04% 2.84 0.11% 
 79.72 3.95% (90.69) (5.75%) 283.97 10.75% 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 78.43 3.88% (91.36) (5.80%) 266.48 10.09% 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1.29 0.06% 0.68 0.04% 2.84 0.11% 
 79.72 3.39% (90.69) (5.75%) 269.32 10.20% 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.13  (0.15)  0.48  
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562  
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       
  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 79.72 (90.69) 283.97 
  รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน      
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 27.85 5.46 7.40 
       ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (0.60) 25.16 (0.69) 
       (กลบัรายการ)ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  2.79 (7.57) 5.59 
       ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20.67) 7.82 (8.11) 
       (กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหน้ีสิน 1.05 (11.98) 4.24 
       ตดัจ าหน่ายการขอคืนภาษีเงินได ้ - 0.13 0.61 
       ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 131.95 137.55 115.21 
       ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - 1.93 - 
       ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6.97 10.00 19.05 
       กลบัรายการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - (4.82) -  
       ส ารองการจ่ายท่ีใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6.19 -  0.18 
       ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อน - -  204.15  
       ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ - -  (406.50) 
       ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1.53) (2.26) (6.58) 
       ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 1.69 (0.18) -  
       ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน (0.94) (0.11) -  
       รายไดท้างการเงิน-ดอกเบ้ียรับ (3.82) (3.35) (7.91) 
       ตน้ทุนทางการเงิน-ดอกเบ้ียจ่าย 0.29 0.69 0.51 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 230.93 67.78 211.12 
  สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง      
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (65.22) 131.55 (38.22) 
     สินคา้คงเหลือ (2.79) 90.11 26.47 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 3.03 37.93 41.32 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.86 (6.13) (28.00) 
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บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562  
  หน้ีสินจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)       
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 92.28 (76.19) (129.63) 
  กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 269.09 245.05 83.06 
     เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (0.29) (0.69) (0.51) 
     เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10.67 10.71 10.15 
     เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (9.12) (16.20) (9.04) 
     เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (19.27) (10.35) (16.90) 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 251.08 228.51 66.76 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน - (90.00) (110.00) 
     เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60.00 140.00 
     เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2.82 3.56 13.99 
    สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มข้ึน) (121.66) (99.89) 280.45 
     เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 3.65 3.22 9.12 
     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 1.52 12.09 17.55 
      เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23.03) (13.86) (88.23) 
     เงินสดจ่ายซ้ือกิจการ - -  (295.35) 
     เงินสดเพิ่มจากการซ้ือกิจการ - -  68.27 
     เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย - -  (101.48) 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (136.70) (124.89) (65.68) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      
     เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13.13) (23.80) (9.90) 
     เงินปันผลจ่าย (35.44) (70.90) (147.71) 
     เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม  (7.72) (14.41) 
     เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 15.82 - - 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 32.74 (102.42) (172.02) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 81.63 1.21 (170.94) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 221.39 220.19 391.13 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 303.03 221.39 220.19 
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     เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย - -  (101.48) 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (136.70) (124.89) (65.68) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      
     เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13.13) (23.80) (9.90) 
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(ข) อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ  
บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) และและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ก. อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)      
     - อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.97 3.03 2.65 
     - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 2.29 2.16 1.71 
     - อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.81 0.61 0.14 
     - อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า 5.88 4.09 5.48 
     - ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 61.22 87.92 65.65 
     - อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า 40.93 24.16 30.09 
     - ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 8.80 14.90 11.97 
     - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 6.12 5.34 6.26 
     - ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 58.82 67.37 57.52 
     - วงจรเงินสด วนั 11.20 35.45 20.10 
ข. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)      
     - อตัราก าไรขั้นตน้  % 0.15 7.88 13.83 
     - อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  % 28.39 24.28 26.12 
     - อตัราก าไรอ่ืน % 2.98 2.90 9.65 
     - อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 3.80 (175.37) 180.69 
     - อตัราก าไรสุทธิ  % 3.84 (5.80) 10.09 
     - อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) % 2.41 (2.76) 8.01 
ค. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)      
     - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 2.86 (2.21) 7.38 
     - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 11.28 2.42 20.81 
     - อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.54 0.41 0.67 
ง. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  POLICY RATIO)     
     - อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.15 0.13 0.16 
     - อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 946.58 347.87 165.67 
     - อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 12.14 1.19 0.08 
     - อตัราการจ่ายเงินปันผล  % 75.92 N/A 90* 

หมายเหตุ *อตัราเงินปันผลจ่าย ปี 2562 คิดจากของก าไรจากการด าเนินงานปกติ ซ่ึงไม่รวมก าไรจากการซ้ือกิจการบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั (TTR) 202.34 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการบนัทึกก าไรทางบญัชีเท่านั้น มิใช่ก าไรท่ีเป็นเงินสด 
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
5.1 ข้อมูลของบริษัท 
ช่ือบริษทั บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  
ทุนจดทะเบียน  619,846,931 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน  619,846,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนช าระแลว้           590,846,931 บาท  
ประเภทธุรกิจ  ออกแบบวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

สร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึส าหรับการผลิต  
ผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต์ 
รับจา้งพน่สี รับจา้งประกอบและดดัแปลงรถยนตต่์าง ๆ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
เลขทะเบียนบริษทั  0107536001435      
Website www.thairung.co.th  
โทรศพัท ์ 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076   
โทรสาร  0-2814-6137   

 

   

5.2 ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 
 นายทะเบียนหลกัทรัพย์  
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 0-2009-9000  
โทรสาร : 0-2009-9991 
 
 
 

 ผู้สอบบัญชี                        
นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
 นายวชิยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
นางสาวกุลธิดา   ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9037 
บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวอ่งวานิช B, ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์   0-2645-0109   
โทรสาร     0-2645-0110 
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แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญั

ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจ  านวนสูงกวา่
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น 
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ส่วนที ่2  การก ากบัดูแลกจิการ 
 

6.  การก ากบัดูแลกจิการ 
6.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการก ากบัดูแล
กิจการ และการบริหารจดัการท่ีดี มีความรับผิดชอบในการจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
อนัจะน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั ทั้งการ
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน ให้ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และหลักการบรรษัทภิบาล เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

6.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และท าให้บริษทัฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ อยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (รายช่ือกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และขอ้มูลอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

 

6.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
6.3.1 กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร” 
ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
นิยาม “กรรมการอสิระ”  ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า/ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(ปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

56-1 One Report | 76



                                       

     72                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญั

ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจ  านวนสูงกวา่
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       

     1                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

ส่วนที ่2  การก ากบัดูแลกจิการ 
 

6.  การก ากบัดูแลกจิการ 
6.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการก ากบัดูแล
กิจการ และการบริหารจดัการท่ีดี มีความรับผิดชอบในการจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
อนัจะน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั ทั้งการ
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน ให้ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และหลักการบรรษัทภิบาล เพื่อน าเสนอ
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6.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
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ค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และท าให้บริษทัฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ อยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (รายช่ือกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และขอ้มูลอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

 

6.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
6.3.1 กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร” 
ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
นิยาม “กรรมการอสิระ”  ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า/ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(ปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

ส่วนที่ 2  การก�ากับดูแลกิจการ
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3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  
3.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
3.2 ไม่เป็นผูใ้ห ้บริการทางวิชาชีพอื่น  ๆ  เช่น  ที ่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  ผูป้ระเมินราคา 

ทรัพยสิ์น เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการ > 2 ลา้นบาทต่อปี 
3.3 ไม่มีรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์ 

บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ > 20 ลา้นบาท หรือ > 3% 
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยนบัรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 
ปีก่อนวนัท่ีมีการท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามขอ้ 3.1-3.3 ในปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง เวน้
แต่กรณีมีเหตุจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บมติ
อนุมตัิเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษทัก่อน และบริษทัตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวของ
กรรมการรายนั้น ไวใ้นแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจ าปี และหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณี
จะเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทัหรือบริษทัย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1-6 ขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

8. กรรมการอิสระของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนับตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ใน
เดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไปได ้แต่ใหคุ้ณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บริการทางวชิาชีพระหว่างกรรมการอสิระกบับริษัทฯ  
ในระหวา่งปี 2563 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพกบับริษทั บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ของส านกังานกลต. 

6.3.2 หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร  
  ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ โดย
มีกระบวนการกลัน่กรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งระมดัระวงั 
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และรอบคอบ ซ่ึงจะพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทั้งดา้น Hard skills และ Soft skills ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส สามารถอุทิศเวลา
ให้กับบริษัทฯ  ได้อย่างเต็มท่ีเพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความช านาญ  ทักษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) 
จาก Membership Directory ของสถาบนั IOD ประกอบการพิจารณาดว้ย 
 กรณีกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ของส านักงานก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดูได้จากหัวข้อ 
“กรรมการอิสระ”)  
 บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 4 
บริษทั โดยไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลการ
บริหารงาน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเขา้ประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้ และจะคดัเลือก เพื่อน าเสนอรายช่ือกรรมการท่ีเหมาะสม 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

วธีิการแต่งตั้งกรรมการ 
 การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น  

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ  านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

6.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) กลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์และสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และผลการ
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3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  
3.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
3.2 ไม่เป็นผูใ้ห ้บริการทางวิชาชีพอื่น  ๆ  เช่น  ที ่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  ผูป้ระเมินราคา 

ทรัพยสิ์น เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการ > 2 ลา้นบาทต่อปี 
3.3 ไม่มีรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์ 

บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ > 20 ลา้นบาท หรือ > 3% 
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยนบัรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 
ปีก่อนวนัท่ีมีการท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามขอ้ 3.1-3.3 ในปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง เวน้
แต่กรณีมีเหตุจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บมติ
อนุมตัิเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษทัก่อน และบริษทัตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวของ
กรรมการรายนั้น ไวใ้นแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจ าปี และหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณี
จะเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทัหรือบริษทัย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1-6 ขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

8. กรรมการอิสระของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนับตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ใน
เดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไปได ้แต่ใหคุ้ณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บริการทางวชิาชีพระหว่างกรรมการอสิระกบับริษัทฯ  
ในระหวา่งปี 2563 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพกบับริษทั บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ของส านกังานกลต. 

6.3.2 หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร  
  ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ โดย
มีกระบวนการกลัน่กรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งระมดัระวงั 
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และรอบคอบ ซ่ึงจะพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทั้งดา้น Hard skills และ Soft skills ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส สามารถอุทิศเวลา
ให้กับบริษัทฯ  ได้อย่างเต็มท่ีเพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความช านาญ  ทักษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) 
จาก Membership Directory ของสถาบนั IOD ประกอบการพิจารณาดว้ย 
 กรณีกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ของส านักงานก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดูได้จากหัวข้อ 
“กรรมการอิสระ”)  
 บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 4 
บริษทั โดยไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลการ
บริหารงาน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเขา้ประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้ และจะคดัเลือก เพื่อน าเสนอรายช่ือกรรมการท่ีเหมาะสม 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

วธีิการแต่งตั้งกรรมการ 
 การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น  

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

6.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) กลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์และสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และผลการ

56-1 One Report | 79
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ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใหก้ารก ากบัดูแล
นโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

2) ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ 
agreement) 

บริษทัฯ มีอ านาจควบคุมการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม หรือแบ่งผลตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ปกติเท่านั้น 

6.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นอยา่งยิ่ง จึงมีนโยบายอยา่งเขม้งวดใน

การป้องกนัไม่ใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตน  ขอ้มูล
ภายในท่ีส าคญัจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ บริษทัจะ
เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้เฉพาะเร่ือง และในเวลาท่ีเหมาะสมเท่านั้น 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองข้ึนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ตามประกาศของบริษทั 2 ฉบบั ดงัน้ี  

- ประกาศท่ี 8/2560 เร่ือง “นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ” ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์
ปฏิบติัเก่ียวกบั  

     1) ความหมายของค าวา่ “ขอ้มูลภายในท่ีส าคญั”  
     2) ผูมี้อ  านาจในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทั  
     3) วธีิการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 

- ประกาศท่ี 9/2560 เร่ือง “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ท่ี มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั” ตามมติของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง “ห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าขอ้มูลงบ
การเงินและขอ้มูลท่ีส าคญัภายใน หรือรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัส าคญั ท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 14 วนัก่อนท่ีบริษทัจะเผยแพร่งบ
การเงิน หรือขอ้มูลภายในนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัเผยแพร่งบการเงิน หรือ
ขอ้มูลภายในนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์” โดยบริษทัจะประชาสัมพนัธ์ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ทราบล่วงหนา้ 5 วนัท าการ ก่อนถึงช่วงเวลาหลีกเล่ียงดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตน (รวมคู่สมรส
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตร 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยบริษทัฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ ด าเนินการแจง้ช่วงเวลาท่ีควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าเป็นประจ าทุกไตรมาส ซ่ึง
บริษทัฯ ไดก้ าหนดเร่ืองหลกัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในไวเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนพึงยดึถือปฏิบติั 

                                       

     5                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 
ต้องจดัส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์และให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั ยงัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัท า “แบบแจง้รายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 
โดยจะตอ้งรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และรายงานทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งขอ้มูลมายงั
เลขานุการบริษทั เพื่อจดัเก็บ พร้อมทั้งส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลทุกคร้ัง เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่กรรมการและผูบ้ริหารจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตย์
สุจริต (fiduciary duties) ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ สามารถติดตาม
ดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

6.6 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด

ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กรณีท่ีหวัขอ้ใดยงัไม่สามารถปฏิบติั
ได ้หรือยงัไม่บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล จดัท าแผนพฒันา
และติดตามดูแลใหมี้การด าเนินการต่อไป 

6.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการบริหารงานและด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งต่อเน่ืองเป็นผลให้ในปี 2564 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  ตาม
แบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันหลายปี จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และผลการประเมินด้านการก ากบัดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัยงัคงมีนโยบายท่ีจะยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจดัท า “คู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” และท าการเผยแพร่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั เพื่อใหถื้อปฏิบติัโดยเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ ได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ทั้งน้ี ในเดือน
มีนาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายกุารรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ และไดรั้บรางวลั “ประกาศเกียรติคุณ
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 
ต้องจดัส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์และให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั ยงัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัท า “แบบแจง้รายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 
โดยจะตอ้งรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และรายงานทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งขอ้มูลมายงั
เลขานุการบริษทั เพื่อจดัเก็บ พร้อมทั้งส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลทุกคร้ัง เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่กรรมการและผูบ้ริหารจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตย์
สุจริต (fiduciary duties) ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ สามารถติดตาม
ดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

6.6 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด

ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กรณีท่ีหวัขอ้ใดยงัไม่สามารถปฏิบติั
ได ้หรือยงัไม่บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล จดัท าแผนพฒันา
และติดตามดูแลใหมี้การด าเนินการต่อไป 

6.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการบริหารงานและด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งต่อเน่ืองเป็นผลให้ในปี 2564 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  ตาม
แบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันหลายปี จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และผลการประเมินด้านการก ากบัดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัยงัคงมีนโยบายท่ีจะยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจดัท า “คู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” และท าการเผยแพร่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั เพื่อใหถื้อปฏิบติัโดยเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ ได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ทั้งน้ี ในเดือน
มีนาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายกุารรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ และไดรั้บรางวลั “ประกาศเกียรติคุณ

56-1 One Report | 81



                                       

     6                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

จรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น” จากหอการคา้ไทย ดงันั้นผูถื้อหุ้นจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตาม
หลกัคุณธรรม จริยธรรม และบนหลกัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  

 

หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิ
พื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ไดแ้ก่  สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศของบริษทัท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อ
การตดัสินใจ, สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ, สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชี, สิทธิในส่วนแบ่งผลก าไรของบริษทั, สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซ้ือหุ้น
คืนโดยบริษทั, สิทธิในการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั, การแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั, การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
อยา่งเป็นอิสระ  โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน
การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ เช่น 
1.1 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยบริษทัฯ จะแจง้วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนการเขา้ร่วมประชุม โดยหลีกเล่ียงการ
เพิ่มวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หรือส่งค าถามล่วงหน้า
มายงับริษทัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 14 วนั โดยผา่นช่องทาง Email : omd_ir@thairung.co.th หรือ Fax: 02-
814-5032 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริษทั 

1.3 บริษทัฯ อ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัประชุมในวนัท าการ ท่ี
ส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น 
และบริษทัฯ ไดน้ าระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียง และไดจ้ดัเตรียมอาการแสตมป์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

1.4 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และใช้ระบบบาร์โคด้ในการประมวลผลคะแนน ก่อนเร่ิม
การประชุม จะมีการช้ีแจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จดัให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บ
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การเสนอช่ือเป็นกรรมการในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง ประกอบดว้ย ช่ือ รูปถ่าย อาย ุการศึกษา การอบรม
หลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์การท างาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ จะจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก หรืออาสาสมคัรจากผูถื้อ
หุน้ เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมดว้ย 

1.5 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามใด ๆ ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีการตอบขอ้ซกัถามใน
ทุกประเด็น และมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งมีการบนัทึกวดีีโอระหวา่งการ
ประชุมไวด้้วย และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชม
ยอ้นหลงัได ้

1.6 คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นถึงความส าคญัของการประชุมผูถื้อหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน
พยายามเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยทุกคร้ัง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.7 ภายหลงัการประชุม บริษทัฯ ไดท้  าการเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระอยา่งชดัเจนแก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายในวนัท าการถดัไป นบัจากวนัท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ และจดัส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ตรวจสอบได ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

 

หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื่อปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ 
2.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

2.1.1 บริษทั สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉนัทะให้ผูอ่ื้น หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษทัฯ 
ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงแทนของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยช่ือ 
ต าแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั และการมี
ส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น  ทั้ งน้ีบริษัทฯ 
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้แต่หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบอ่ืนตามประกาศท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ก าหนดไวก้็ได้ และขอให้ผูถื้อหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม  

2.1.2 บริษทั ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
เวบ็ไซตข์องบริษทั    
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การเสนอช่ือเป็นกรรมการในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง ประกอบดว้ย ช่ือ รูปถ่าย อาย ุการศึกษา การอบรม
หลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์การท างาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ จะจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก หรืออาสาสมคัรจากผูถื้อ
หุน้ เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมดว้ย 

1.5 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามใด ๆ ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีการตอบขอ้ซกัถามใน
ทุกประเด็น และมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งมีการบนัทึกวดีีโอระหวา่งการ
ประชุมไวด้้วย และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชม
ยอ้นหลงัได ้

1.6 คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นถึงความส าคญัของการประชุมผูถื้อหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน
พยายามเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยทุกคร้ัง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.7 ภายหลงัการประชุม บริษทัฯ ไดท้  าการเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระอยา่งชดัเจนแก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายในวนัท าการถดัไป นบัจากวนัท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ และจดัส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ตรวจสอบได ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

 

หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื่อปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ 
2.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

2.1.1 บริษทั สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉนัทะให้ผูอ่ื้น หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษทัฯ 
ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงแทนของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยช่ือ 
ต าแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั และการมี
ส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น  ทั้ งน้ีบริษัทฯ 
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้แต่หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบอ่ืนตามประกาศท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ก าหนดไวก้็ได้ และขอให้ผูถื้อหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม  

2.1.2 บริษทั ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
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2.2 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2.1 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานกรรมการบริหาร 

จดัท า “แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อรายงานให้บริษทัทราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ต่อการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย โดยจะตอ้งรายงานทนัที ท่ีมีรายการเกิดข้ึน และรายงานทุกคร้ัง ภายใน 30 วนัเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล และเพื่อให้มัน่ใจไดว้่า บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้มีการ
รายงานทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งขอ้มูลมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อจดัเก็บ พร้อมทั้งส าเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลทุกคร้ัง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผูบ้ริหารจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงัและซ่ือสัตย์สุจริต 
(fiduciary duties) ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยได ้เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 
89/14 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2552 เป็นตน้ไป  

2.2.2 บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์ข้อบังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การท ารายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 

-  กรณีท่ีค านวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัท  ให้น าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน สามารถน าเสนอต่อท่ีประชุม 
และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมได ้

-  กรณีท่ีค านวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้น าเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

2.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถื้อหุ้น หากคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้ท่ีประชุม
ทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าวนั้น เพื่อให้ท่ีประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัโดยรวม 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุ้น, พนกังาน, ลูกคา้, คู่

ค้า/เจ้าหน้ี , คู่แข่ง, ผู ้ร่วมลงทุน , ชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดล้อม ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of conduct) ข้ึนเป็นลายลักษณ์อกัษร และ
เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของ
บริษทัฯ  
3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
และค านึงถึงสิทธิพื้ นฐานของผู ้ถือหุ้น  โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และอย่างสุด
ความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  

- พนักงาน : บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่ “พนกังานทุกคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ท่ีจะ
สรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยงัมุ่งเนน้การพฒันาความรู้
และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมี
สวสัดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสม  

- ลูกค้า : บริษทัฯ มุ่งมัน่เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการ
รักษาความลบัของลูกคา้ ตลอดจนเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ ความส าเร็จของธุรกิจบริษทัฯ 
โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความจริงใจ สุภาพอ่อนนอ้ม และมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

- คู่ค้า/เจ้าหนี:้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยมีแนวทางในการคดัเลือกคู่คา้/
ผูรั้บเหมา ตามระเบียบของบริษทั ท าให้มัน่ใจไดว้า่วิธีการปฏิบติัต่อคู่คา้จะเป็นไปตามสัญญา หรือเง่ือนไขทาง
การคา้ต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไว ้ส าหรับเจา้หน้ีนั้น บริษทัฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี โดยการกูย้ืมเงิน การช าระ
คืน การค ้าประกนัต่าง ๆ จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบัเจา้หน้ี  

- คู่แข่งทางการค้า : บริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติั
ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

- ผู้ ร่วมลงทุน : บริษทัฯ เคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุนและปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู ้ร่วมทุน  ทั้ งน้ี  เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องกิจการร่วมทุน 

- ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ให้ความส าคญัในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามก าลงัความสามารถขององค์อย่างเต็มท่ี 

56-1 One Report | 84
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุ้น, พนกังาน, ลูกคา้, คู่

ค้า/เจ้าหน้ี , คู่แข่ง, ผู ้ร่วมลงทุน , ชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดล้อม ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of conduct) ข้ึนเป็นลายลักษณ์อกัษร และ
เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของ
บริษทัฯ  
3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
และค านึงถึงสิทธิพื้ นฐานของผู ้ถือหุ้น  โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และอย่างสุด
ความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  

- พนักงาน : บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่ “พนกังานทุกคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ท่ีจะ
สรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยงัมุ่งเนน้การพฒันาความรู้
และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมี
สวสัดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสม  

- ลูกค้า : บริษทัฯ มุ่งมัน่เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการ
รักษาความลบัของลูกคา้ ตลอดจนเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ ความส าเร็จของธุรกิจบริษทัฯ 
โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความจริงใจ สุภาพอ่อนนอ้ม และมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

- คู่ค้า/เจ้าหนี:้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยมีแนวทางในการคดัเลือกคู่คา้/
ผูรั้บเหมา ตามระเบียบของบริษทั ท าให้มัน่ใจไดว้า่วิธีการปฏิบติัต่อคู่คา้จะเป็นไปตามสัญญา หรือเง่ือนไขทาง
การคา้ต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไว ้ส าหรับเจา้หน้ีนั้น บริษทัฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี โดยการกูย้ืมเงิน การช าระ
คืน การค ้าประกนัต่าง ๆ จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบัเจา้หน้ี  

- คู่แข่งทางการค้า : บริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติั
ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

- ผู้ ร่วมลงทุน : บริษทัฯ เคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุนและปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู ้ร่วมทุน  ทั้ งน้ี  เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องกิจการร่วมทุน 

- ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ให้ความส าคญัในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามก าลงัความสามารถขององค์อย่างเต็มท่ี 
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ควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีอยูร่่วมกนั  

3.2 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพยสิ์นของบริษทั และทรัพยสิ์นทางปัญญา (Corporate Assets 
Policy) โดยส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้
ถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา และให้
ความส าคญักบัการใช้ทรัพยากรและพลงังาน เช่น วตัถุดิบ และพลงังานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา แก๊ส ลม 
ฯลฯ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ 
โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” และปลูก
จิตสานึกใหพ้นกังานให้ความส าคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น 
รณรงคใ์หมี้การใชไ้ฟฟ้า น ้าประปา อยา่ประหยดั ลดปริมาณการใชก้ระดาษ โดยการน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมา
ใชใ้หม่ รวมถึงการจดัท าและจดัเก็บเอกสารในรูปแบบส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน โดยมีการก ากบั ดูแลการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส 

3.3  บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษณ์พลงังาน โดยจดัตั้งคณะท างาน “การจดั
การพลงังาน” เพื่อด าเนินการตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานของบริษทั โดยคณะท างานฯ จะรายงานความคืบหนา้
ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส  

  ในปี 2564 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการโครงการท่ีส าคญัเพื่อลดการใชพ้ลงังาน คือ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ประมาณปีละ 78,506 kWh คิดเป็นเงินค่า
ไฟฟ้าท่ีลดไดป้ระมาณ 286,299 บาทต่อปี 

3.4 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
จิตส านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่น าพาต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกประการ โดย
บริษทัไดก้ าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ วา่ดว้ยการรับและการ
ให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้จัดท าเป็นประกาศบริษัท และประชุมช้ีแจง เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

3.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ หรือ การแจง้เบาะแส จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มผา่นช่องทางต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาสินคา้/บริการ และองคก์ร ใหมี้ความมัน่คง สามารถแข่งขนั 
และสร้างความส าเร็จในระยะยาวได ้รวมถึงสามารถแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์ รัปชัน่ การกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ นโยบายของบริษทั หรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆ โดยสามารถแจง้ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลของบริษทัฯ หรือเลขานุการบริษทัฯ ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี  
1) กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ 

  E-mail Address  :  auditcommittee@thairung.co.th 
  ส่งไปรษณีย ์  :  ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
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                          บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  
 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

2) เลขานุการบริษทัฯ (คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ)   
  E-mail Address :  phakkawat@thairung.co.th  
  เบอร์โทรศพัท ์ :  02-420-0076 ต่อ  387, 251, 333 
  ส่งไปรษณีย ์  :  ถึง เลขานุการบริษทั  

          บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  
       304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

3) เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ :  www.thairung.co.th หวัขอ้ “ติดต่อบริษทั” 
   ทั้งน้ีรายละเอียด วธีิการและช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนฯ  ปรากฎในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หมวด 2 “นโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน/ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส
เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”  

โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา ไม่มีผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่แต่อยา่งใด 
3.6 บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งเปิดเผย

ช่ือแต่อยา่งใด และบริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน เพื่อให้ผูร้้องเรียน 
มัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนดงักล่าว โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงตามท่ีมีผูแ้จง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียน แลว้น าเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 

    ทั้งน้ีรายละเอียด กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน  
ปรากฎในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน/ผู ้
มี ส่วนได้เสีย  ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้ เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Whistleblower Policy)”  

3.7 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตวัอยา่งเช่น การร่วม
บริจาคเงินหรือส่ิงของสนบัสนุนองคก์ร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนกังานบริษทั และ
เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกลเ้คียงบริษทัเป็นประจ าทุกปี, สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษทั 
การจดักิจกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เป็นตน้ 

3.8 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานทุกคน จึงไดจ้ดัท าประกาศบริษทั  เร่ือง นโยบาย
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด  

3.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคญัของบริษทั จึงมีนโยบายในการดูแล
พนกังานอยา่งเสมอภาค จดัให้มีสวสัดิการ และค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยาวแก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
เช่น สวสัดิการรถรับส่งพนกังาน สวสัดิการโรงอาหาร เคร่ืองแบบพนกังาน ประกนัอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นตน้ และเพื่อให้พนกังานมีเงินออม เพื่อใชจ่้ายในระยะยาว หรือเม่ือเกษียณ
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ควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีอยูร่่วมกนั  

3.2 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพยสิ์นของบริษทั และทรัพยสิ์นทางปัญญา (Corporate Assets 
Policy) โดยส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้
ถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา และให้
ความส าคญักบัการใช้ทรัพยากรและพลงังาน เช่น วตัถุดิบ และพลงังานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา แก๊ส ลม 
ฯลฯ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ 
โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” และปลูก
จิตสานึกใหพ้นกังานให้ความส าคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น 
รณรงคใ์หมี้การใชไ้ฟฟ้า น ้าประปา อยา่ประหยดั ลดปริมาณการใชก้ระดาษ โดยการน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมา
ใชใ้หม่ รวมถึงการจดัท าและจดัเก็บเอกสารในรูปแบบส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน โดยมีการก ากบั ดูแลการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส 

3.3  บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษณ์พลงังาน โดยจดัตั้งคณะท างาน “การจดั
การพลงังาน” เพื่อด าเนินการตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานของบริษทั โดยคณะท างานฯ จะรายงานความคืบหนา้
ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส  

  ในปี 2564 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการโครงการท่ีส าคญัเพื่อลดการใชพ้ลงังาน คือ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ประมาณปีละ 78,506 kWh คิดเป็นเงินค่า
ไฟฟ้าท่ีลดไดป้ระมาณ 286,299 บาทต่อปี 

3.4 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
จิตส านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่น าพาต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกประการ โดย
บริษทัไดก้ าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ วา่ดว้ยการรับและการ
ให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้จัดท าเป็นประกาศบริษัท และประชุมช้ีแจง เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

3.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ หรือ การแจง้เบาะแส จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มผา่นช่องทางต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาสินคา้/บริการ และองคก์ร ใหมี้ความมัน่คง สามารถแข่งขนั 
และสร้างความส าเร็จในระยะยาวได ้รวมถึงสามารถแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์ รัปชัน่ การกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ นโยบายของบริษทั หรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆ โดยสามารถแจง้ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลของบริษทัฯ หรือเลขานุการบริษทัฯ ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี  
1) กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ 

  E-mail Address  :  auditcommittee@thairung.co.th 
  ส่งไปรษณีย ์  :  ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
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                          บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  
 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

2) เลขานุการบริษทัฯ (คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ)   
  E-mail Address :  phakkawat@thairung.co.th  
  เบอร์โทรศพัท ์ :  02-420-0076 ต่อ  387, 251, 333 
  ส่งไปรษณีย ์  :  ถึง เลขานุการบริษทั  

          บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)  
       304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

3) เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ :  www.thairung.co.th หวัขอ้ “ติดต่อบริษทั” 
   ทั้งน้ีรายละเอียด วธีิการและช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนฯ  ปรากฎในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หมวด 2 “นโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน/ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส
เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”  

โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา ไม่มีผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่แต่อยา่งใด 
3.6 บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งเปิดเผย

ช่ือแต่อยา่งใด และบริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน เพื่อให้ผูร้้องเรียน 
มัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนดงักล่าว โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงตามท่ีมีผูแ้จง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียน แลว้น าเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 

    ทั้งน้ีรายละเอียด กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน  
ปรากฎในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน/ผู ้
มี ส่วนได้เสีย  ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้ เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Whistleblower Policy)”  

3.7 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตวัอยา่งเช่น การร่วม
บริจาคเงินหรือส่ิงของสนบัสนุนองคก์ร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนกังานบริษทั และ
เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกลเ้คียงบริษทัเป็นประจ าทุกปี, สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษทั 
การจดักิจกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เป็นตน้ 

3.8 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานทุกคน จึงไดจ้ดัท าประกาศบริษทั  เร่ือง นโยบาย
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด  

3.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคญัของบริษทั จึงมีนโยบายในการดูแล
พนกังานอยา่งเสมอภาค จดัให้มีสวสัดิการ และค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยาวแก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
เช่น สวสัดิการรถรับส่งพนกังาน สวสัดิการโรงอาหาร เคร่ืองแบบพนกังาน ประกนัอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นตน้ และเพื่อให้พนกังานมีเงินออม เพื่อใชจ่้ายในระยะยาว หรือเม่ือเกษียณ

56-1 One Report | 87



                                       

     12                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

งานแล้วนั้น บริษทัฯ ได้จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ และจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัฯ จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ใหก้บัพนกังาน 

3.10 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากพนกังาน จึงจดัให้มีกิจกรรม
ขอ้เสนอแนะจากพนักงาน โดยก าหนดเป้าหมายปีละ 12 เร่ืองต่อคน หรือสามารถแจง้ผ่านกล่องขอ้เสนอแนะ
โดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
               คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้บริษทัฯ ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการ และอนาคตของ
ธุรกิจของบริษทัฯ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ  
4.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง “ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์-ส านกักรรมการผูจ้ดัการ” ข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งการรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ และ
รับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดท่ี้ 

ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทรศพัท ์0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359 โทรสาร 0-2814-5032 
E-mail address : naiyana@thairung.co.th หรือ omd_ir@thairung.co.th   
Website : http://www.thairung.co.th 

4.2 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปีของบริษัท รวมทั้ งสารสนเทศท่ีส าคัญอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผ่านระบบ SET 
Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ Website ของบริษทัดว้ย 

4.3 คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งไดเ้ปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและ
จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง 
ๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียดตามหัวขอ้เร่ืองโครงสร้างการจดัการ และหัวขอ้ จ านวนคร้ังของการ
ประชุมคณะกรรมการ)  

4.4  บริษทัฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารของบริษทั ตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย  ์ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลและอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งน้ี 
เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้
เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป  
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หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั  ตระหนักดีถึงการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั และความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  
5.1 โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

5.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และมี
จ านวนเหมาะสมกบัขนาดกิจการของบริษทัฯ ในจ านวนน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนคณะกรรมการทั้ งคณะ และไม่ต ่ากว่า 3 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง/ถอดถอน
กรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ  ากดัจ านวนวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั  มีจ  านวน  8  ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร  4  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50  

5.1.2 คุณสมบติัของกรรมการ : ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและความ
พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงควรมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน หรือเฉพาะดา้น ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมของสถานการณ์บริษทัฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ 

3) เป็นผู ้ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีส าคัญเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั 

4) เป็นผุมี้คุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
5.1.3 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 4 บริษทั ทั้งน้ี ไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมี
ความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับดูแลการบริหารงาน ทั้งน้ีเพื่อความเหมาะสมของการจดัสรรเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน 

5.1.4 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดตาม
หัวขอ้เร่ืองกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ี
จ าเป็นในการบริหารกิจการของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

5.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิม
นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอช่ือ
กรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไปได ้แต่ให้คุณสมบติั
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 

56-1 One Report | 88
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งานแล้วนั้น บริษทัฯ ได้จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ และจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัฯ จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ใหก้บัพนกังาน 

3.10 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากพนกังาน จึงจดัให้มีกิจกรรม
ขอ้เสนอแนะจากพนักงาน โดยก าหนดเป้าหมายปีละ 12 เร่ืองต่อคน หรือสามารถแจง้ผ่านกล่องขอ้เสนอแนะ
โดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
               คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้บริษทัฯ ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการ และอนาคตของ
ธุรกิจของบริษทัฯ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ  
4.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง “ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์-ส านกักรรมการผูจ้ดัการ” ข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งการรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ และ
รับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดท่ี้ 

ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทรศพัท ์0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359 โทรสาร 0-2814-5032 
E-mail address : naiyana@thairung.co.th หรือ omd_ir@thairung.co.th   
Website : http://www.thairung.co.th 

4.2 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปีของบริษัท รวมทั้ งสารสนเทศท่ีส าคัญอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผ่านระบบ SET 
Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ Website ของบริษทัดว้ย 

4.3 คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งไดเ้ปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและ
จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง 
ๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียดตามหัวขอ้เร่ืองโครงสร้างการจดัการ และหัวขอ้ จ านวนคร้ังของการ
ประชุมคณะกรรมการ)  

4.4  บริษทัฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารของบริษทั ตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย  ์ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลและอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งน้ี 
เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้
เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป  
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หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั  ตระหนักดีถึงการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั และความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  
5.1 โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

5.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และมี
จ านวนเหมาะสมกบัขนาดกิจการของบริษทัฯ ในจ านวนน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนคณะกรรมการทั้ งคณะ และไม่ต ่ากว่า 3 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง/ถอดถอน
กรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ  ากดัจ านวนวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั  มีจ  านวน  8  ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร  4  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50  

5.1.2 คุณสมบติัของกรรมการ : ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและความ
พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงควรมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน หรือเฉพาะดา้น ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมของสถานการณ์บริษทัฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ 

3) เป็นผู ้ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีส าคัญเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั 

4) เป็นผุมี้คุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
5.1.3 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 4 บริษทั ทั้งน้ี ไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมี
ความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับดูแลการบริหารงาน ทั้งน้ีเพื่อความเหมาะสมของการจดัสรรเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน 

5.1.4 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดตาม
หัวขอ้เร่ืองกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ี
จ าเป็นในการบริหารกิจการของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

5.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิม
นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอช่ือ
กรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไปได ้แต่ให้คุณสมบติั
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 
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5.1.6  ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายความ
หลากหลายของกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งดา้น Hard skills และ Soft skills ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหาร
กิจการของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทกัษะ
จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใช้
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบนั IOD ประกอบการพิจารณา
ดว้ย 

5.1.7 ประธานกรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนด
อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวอ้ย่างชดัเจน (รายละเอียดตามหัวขอ้
เร่ืองรายช่ือผูบ้ริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ  ากดั ท าให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได ้  

5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าท่ีจดัท าและจดัเก็บ ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น และจดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ตลอดจนหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี
พรบ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนด  โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่
มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  และ การบริหารงานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรับผดิชอบดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลบริษทั 

5.2 บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
5.2.1 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ให้

ความเห็นชอบ และด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

5.2.2 คณะกรรมการบริษทั  มีส่วนร่วมในการก าหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอทุกปี และไดก้ ากบัดูแล ติดตามผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้
อยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและก ากบัดูแล และติดตามให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  นอกจากน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5.2.3 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจข้ึน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขัดแยง้ของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งเปิดเผย
การมีส่วนไดเ้สียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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5.2.5 คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง จึงได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และได้จดัตั้งฝ่ายตรวจสอบ
ภายในข้ึน เพื่อจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของ
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

5.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน (รายช่ือกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

5.3.2  ประธานคณะกรรมการ มิไดเ้ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย และสมาชิกส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ 
5.4.1 คณะกรรมการบริษทั มีก าหนดประชุมคณะกรรมการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งนอ้ยไตรมาส ละ 1 

คร้ัง  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซ่ีงรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้
ก าหนดการดงักล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ เพื่อใหส้ามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัทุกท่านให้ความส าคญัในการประชุมเป็นอยา่งยิง่และพยายามเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 
โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 5 คร้ัง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มี
สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 98 ของการประชุมทั้งปี ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั มีการก าหนดวาระชัดเจน และส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนั
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลมาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการแต่ละคนมีความ
เป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้หรือหากตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจง้ต่อ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานุการบริษทัได ้

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และกรรมการผูจ้ดัการไดเ้ชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรง ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการ
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5.1.6  ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายความ
หลากหลายของกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งดา้น Hard skills และ Soft skills ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหาร
กิจการของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทกัษะ
จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใช้
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบนั IOD ประกอบการพิจารณา
ดว้ย 

5.1.7 ประธานกรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนด
อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวอ้ย่างชดัเจน (รายละเอียดตามหัวขอ้
เร่ืองรายช่ือผูบ้ริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ  ากดั ท าให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได ้  

5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าท่ีจดัท าและจดัเก็บ ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น และจดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ตลอดจนหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี
พรบ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนด  โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่
มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  และ การบริหารงานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรับผดิชอบดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลบริษทั 

5.2 บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
5.2.1 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ให้

ความเห็นชอบ และด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

5.2.2 คณะกรรมการบริษทั  มีส่วนร่วมในการก าหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอทุกปี และไดก้ ากบัดูแล ติดตามผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้
อยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและก ากบัดูแล และติดตามให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  นอกจากน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5.2.3 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจข้ึน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขัดแยง้ของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งเปิดเผย
การมีส่วนไดเ้สียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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5.2.5 คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง จึงได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และได้จดัตั้งฝ่ายตรวจสอบ
ภายในข้ึน เพื่อจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของ
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

5.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน (รายช่ือกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

5.3.2  ประธานคณะกรรมการ มิไดเ้ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย และสมาชิกส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ 
5.4.1 คณะกรรมการบริษทั มีก าหนดประชุมคณะกรรมการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งนอ้ยไตรมาส ละ 1 

คร้ัง  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซ่ีงรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้
ก าหนดการดงักล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ เพื่อใหส้ามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัทุกท่านให้ความส าคญัในการประชุมเป็นอยา่งยิง่และพยายามเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 
โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 5 คร้ัง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มี
สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 98 ของการประชุมทั้งปี ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั มีการก าหนดวาระชัดเจน และส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนั
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลมาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการแต่ละคนมีความ
เป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้หรือหากตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจง้ต่อ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานุการบริษทัได ้

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และกรรมการผูจ้ดัการไดเ้ชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรง ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการ

56-1 One Report | 91
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บนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทัเพื่อใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

5.4.3   บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ หรือประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ อาทิ แนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ของบริษทั แนวทางการเติบโตอย่างย ัง่ยืน แผนสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession plan) เป็นต้น โดยในปี 2564 ได้จดัการประชุมดงักล่าวข้ึน 1 คร้ัง ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 และไดน้ าขอ้เสนอแนะจากการประชุมดงักล่าว ไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประเมินผลงานของ CEO 
คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุด

ยอ่ย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผล CEO เป็นประจ าทุกปี โดยใช้
แบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการ
ไดม้อบหมายให้ส านกักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ร่วมกนัอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผลการ
ประเมิน ประจ าปี 2564 เป็นดงัน้ี 
5.5.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม  
 คะแนนเฉล่ีย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 92.75% (ลดลง 3% จากปีก่อน) อยู่ในระดบั “ดีมาก” โดย
แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 

หมวด ปี 2564 ปี 2563 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.73 ค่าเฉล่ีย 3.88 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.66 ค่าเฉล่ีย 3.79 
3. การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.81 ค่าเฉล่ีย 3.92 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าเฉล่ีย 3.84 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ ค่าเฉล่ีย 3.80 ค่าเฉล่ีย 3.98 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย 3.48 ค่าเฉล่ีย 3.67 

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
คะแนนเฉล่ีย 3.57 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 89.25% (ลดลง 5% จากปีก่อน) อยูใ่นระดบั   “ดีมาก” โดย

แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 
หมวด ปี 2564 ปี 2563 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการเหมาะสมส าหรับการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค่าเฉล่ีย 3.70 ค่าเฉล่ีย 3.91 

2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ค่าเฉล่ีย 3.52 ค่าเฉล่ีย 3.75 
3. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ค่าเฉล่ีย 3.56 ค่าเฉล่ีย 3.87 
4. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค่าเฉล่ีย 3.17 ค่าเฉล่ีย 3.89 
5. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ค่าเฉล่ีย 3.65 ค่าเฉล่ีย 3.75 
6. บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ค่าเฉล่ีย 3.33 ค่าเฉล่ีย 3.33 
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5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO 
คะแนนเฉล่ีย 3.76 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 94% (เพิ่มข้ึน 5% จากปีก่อน) อยู่ในระดบั “ดีมาก” ซ่ึงแบ่ง

หวัขอ้การประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ 
หมวด ปี 2563 ปี 2563 

1.  ความเป็นผูน้ า ค่าเฉล่ีย 3.78 ค่าเฉล่ีย 3.94 
2.  การก าหนดกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 3.61 ค่าเฉล่ีย 3.87 
3.  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าเฉล่ีย 4.00 
4.  การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าเฉล่ีย 3.89 
5.  ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.89 ค่าเฉล่ีย 4.00 
6.  ความสัมพนัธ์กบัภายนอก ค่าเฉล่ีย 3.87 ค่าเฉล่ีย 4.00 
7.  การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าเฉล่ีย 4.00 
8.  การสืบทอดต าแหน่ง ค่าเฉล่ีย 3.44 ค่าเฉล่ีย 3.78 
9.  ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ค่าเฉล่ีย 3.92 ค่าเฉล่ีย 4.00 
10. คุณสมบติัส่วนตวั ค่าเฉล่ีย 3.83 ค่าเฉล่ีย 4.00 

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โปร่งใส เช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน อยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแล
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และบริษทัได้เปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นแบบ 56-1 One 
Report ตามท่ีส านกังานกลต. ก าหนด (รายละเอียดตามหวัขอ้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

5.7.1 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ โดยการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
อย่างสม ่าเสมอ โดยปัจจุบันมีกรรมการร้อยละ 50 ท่ีได้เข้ารับ การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ     หลกัสูตร 
  1. คุณสมพงษ ์เผอิญโชค  Director Certification Program 26/2003 
  2. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค  Director Certification Program 29/2003 

Corporate Governance for Capital Market Intermidiaries 10/2015 
  3. คุณสุเวทย ์ธีรวชิรกุล  Director Certification Program 9/2001 
      Audit Committee Program 15/2006 
      Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2010 

56-1 One Report | 92
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บนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทัเพื่อใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

5.4.3   บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ หรือประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ อาทิ แนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ของบริษทั แนวทางการเติบโตอย่างย ัง่ยืน แผนสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession plan) เป็นต้น โดยในปี 2564 ได้จดัการประชุมดงักล่าวข้ึน 1 คร้ัง ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 และไดน้ าขอ้เสนอแนะจากการประชุมดงักล่าว ไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประเมินผลงานของ CEO 
คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุด

ยอ่ย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผล CEO เป็นประจ าทุกปี โดยใช้
แบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการ
ไดม้อบหมายให้ส านกักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ร่วมกนัอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผลการ
ประเมิน ประจ าปี 2564 เป็นดงัน้ี 
5.5.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม  
 คะแนนเฉล่ีย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 92.75% (ลดลง 3% จากปีก่อน) อยู่ในระดบั “ดีมาก” โดย
แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 

หมวด ปี 2564 ปี 2563 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.73 ค่าเฉล่ีย 3.88 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.66 ค่าเฉล่ีย 3.79 
3. การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.81 ค่าเฉล่ีย 3.92 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าเฉล่ีย 3.84 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ ค่าเฉล่ีย 3.80 ค่าเฉล่ีย 3.98 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย 3.48 ค่าเฉล่ีย 3.67 

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
คะแนนเฉล่ีย 3.57 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 89.25% (ลดลง 5% จากปีก่อน) อยูใ่นระดบั   “ดีมาก” โดย

แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 
หมวด ปี 2564 ปี 2563 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการเหมาะสมส าหรับการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค่าเฉล่ีย 3.70 ค่าเฉล่ีย 3.91 

2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ค่าเฉล่ีย 3.52 ค่าเฉล่ีย 3.75 
3. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ค่าเฉล่ีย 3.56 ค่าเฉล่ีย 3.87 
4. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค่าเฉล่ีย 3.17 ค่าเฉล่ีย 3.89 
5. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ค่าเฉล่ีย 3.65 ค่าเฉล่ีย 3.75 
6. บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ค่าเฉล่ีย 3.33 ค่าเฉล่ีย 3.33 
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5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO 
คะแนนเฉล่ีย 3.76 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 94% (เพิ่มข้ึน 5% จากปีก่อน) อยู่ในระดบั “ดีมาก” ซ่ึงแบ่ง

หวัขอ้การประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ 
หมวด ปี 2563 ปี 2563 

1.  ความเป็นผูน้ า ค่าเฉล่ีย 3.78 ค่าเฉล่ีย 3.94 
2.  การก าหนดกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 3.61 ค่าเฉล่ีย 3.87 
3.  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าเฉล่ีย 4.00 
4.  การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าเฉล่ีย 3.89 
5.  ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.89 ค่าเฉล่ีย 4.00 
6.  ความสัมพนัธ์กบัภายนอก ค่าเฉล่ีย 3.87 ค่าเฉล่ีย 4.00 
7.  การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าเฉล่ีย 4.00 
8.  การสืบทอดต าแหน่ง ค่าเฉล่ีย 3.44 ค่าเฉล่ีย 3.78 
9.  ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ค่าเฉล่ีย 3.92 ค่าเฉล่ีย 4.00 
10. คุณสมบติัส่วนตวั ค่าเฉล่ีย 3.83 ค่าเฉล่ีย 4.00 

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โปร่งใส เช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน อยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแล
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และบริษทัได้เปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นแบบ 56-1 One 
Report ตามท่ีส านกังานกลต. ก าหนด (รายละเอียดตามหวัขอ้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

5.7.1 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ โดยการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
อย่างสม ่าเสมอ โดยปัจจุบันมีกรรมการร้อยละ 50 ท่ีได้เข้ารับ การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ     หลกัสูตร 
  1. คุณสมพงษ ์เผอิญโชค  Director Certification Program 26/2003 
  2. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค  Director Certification Program 29/2003 

Corporate Governance for Capital Market Intermidiaries 10/2015 
  3. คุณสุเวทย ์ธีรวชิรกุล  Director Certification Program 9/2001 
      Audit Committee Program 15/2006 
      Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2010 

56-1 One Report | 93
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ธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ 
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ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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พิจารณาด าเนินการในล าดบัถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       

     19                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

7.  โครงสร้างการจัดการ 
7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 

ผงัการจัดองค์กร บริษัท  ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จ ากดั  (มหาชน) 
 

 
7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษัท 
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
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7 นายทวนชยั มัน่จิต                      กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร/1                  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
    โดยมีนายภคัวฒัน์  สุวรรณมาโจ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 
หมายเหตุ 1. รศ.ดร.พิภพ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายด าริ  

ตนัชีวะวงศ ์โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564     

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดงัน้ี 
-   องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
- ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
-   ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง   อยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) โดยอตัรา   ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุน้รับทราบ   

และอนุมติัเพื่อขอมติต่าง ๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
4. จดัให้มีการควบคุม ก ากบัดูแลให้การรายงานขอ้มูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปโดย

ถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส 
5. จดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อ านาจการบริหาร โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

7. ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
8. คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัฯ ในการท านิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษทัฯ 
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
11. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น
และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

12. ใหค้  าปรึกษาแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการบริหารงาน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั 
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13. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
 

ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง 
1.  เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 
2. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ละการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเขา้เกณฑต์อ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
3. การท ารายการท่ีกรรมการอาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และก าหนดวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั 

และกฎหมาย, จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

3. การลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

4. ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
1. นางปราณี เผอิญโชค หรือ 
2. นายสมพงษ ์        เผอิญโชค หรือ 
3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค หรือ 
4. นายวฒิุชยั เผอิญโชค 
คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ  และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการ

บริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายช่ือกรรมการ
และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุดดงัน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  ซ่ึงมีกรรมการรวม 3 ท่าน ทุก

ท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
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7 นายทวนชยั มัน่จิต                      กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร/1                  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
    โดยมีนายภคัวฒัน์  สุวรรณมาโจ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 
หมายเหตุ 1. รศ.ดร.พิภพ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายด าริ  

ตนัชีวะวงศ ์โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564     

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดงัน้ี 
-   องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
- ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
-   ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง   อยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) โดยอตัรา   ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุน้รับทราบ   

และอนุมติัเพื่อขอมติต่าง ๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
4. จดัให้มีการควบคุม ก ากบัดูแลให้การรายงานขอ้มูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปโดย

ถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส 
5. จดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อ านาจการบริหาร โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

7. ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม 
8. คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัฯ ในการท านิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษทัฯ 
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
11. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น
และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

12. ใหค้  าปรึกษาแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการบริหารงาน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั 
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13. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
 

ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง 
1.  เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 
2. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ละการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเขา้เกณฑต์อ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. การท ารายการท่ีกรรมการอาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และก าหนดวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั 

และกฎหมาย, จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

3. การลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

4. ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
1. นางปราณี เผอิญโชค หรือ 
2. นายสมพงษ ์        เผอิญโชค หรือ 
3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค หรือ 
4. นายวฒิุชยั เผอิญโชค 
คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ  และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการ

บริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายช่ือกรรมการ
และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุดดงัน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  ซ่ึงมีกรรมการรวม 3 ท่าน ทุก

ท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
 

56-1 One Report | 97



                                       

     22                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

  ช่ือ-สกุล    ต าแหน่ง 
1. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล/1 ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
2. นายถาวร ชลษัเฐียร/2 กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/3 กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล                                         
โดยมีนายอนุเทพ  พีรอมร (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
หมายเหตุ   
1.   นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ เป็นกรรมการผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
 2.   นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายทวนชยั มัน่จิต โดยมีผลตั้งแต่            

วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
3.   รศ.ดร.พิภพ อุดร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายด าริ ตนัชีวะวงศ์ โดยมี  

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 
4.   นายอนุเทพ พีรอมร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 12 พ.ย. 2564   

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใจ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าสอบของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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7. เสนอและทบทวนนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและบริษทั
ในเครือต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชเ้ป็นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษทั และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
10. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบัและมีผลในทางปฏิบติั 
11. ประเมินผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมตามท่ีบริษทัก าหนด 
12. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิ

บาลของบริษทั และใหข้อ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 
2) คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดงัน้ี 
                    ช่ือ-สกุล          ต าแหน่ง 
  1. ดร. ปราณี เผอิญโชค  ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
  4. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
โดยมีนายภคัวฒัน์   สุวรรณมาโจ               เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

โดยคณะกรรมการบริหาร  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการบริษทัท่านใดท่ีครบก าหนดวาระ และ

ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ก็ให้
ถือวา่ไดรั้บการอนุมติัใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารต่อไปโดยปริยาย 

- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหาร 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. ก ากบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

ใหส้ าเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรองอนุมติักิจการส าคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนดไว ้(ไม่เกิน 400 ลา้นบาท) 
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  ช่ือ-สกุล    ต าแหน่ง 
1. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล/1 ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
2. นายถาวร ชลษัเฐียร/2 กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/3 กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล                                         
โดยมีนายอนุเทพ  พีรอมร (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
หมายเหตุ   
1.   นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ เป็นกรรมการผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
 2.   นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายทวนชยั มัน่จิต โดยมีผลตั้งแต่            

วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
3.   รศ.ดร.พิภพ อุดร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายด าริ ตนัชีวะวงศ์ โดยมี  

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 
4.   นายอนุเทพ พีรอมร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 12 พ.ย. 2564   

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใจ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าสอบของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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7. เสนอและทบทวนนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและบริษทั
ในเครือต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชเ้ป็นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษทั และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
10. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบัและมีผลในทางปฏิบติั 
11. ประเมินผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมตามท่ีบริษทัก าหนด 
12. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิ

บาลของบริษทั และใหข้อ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 
2) คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดงัน้ี 
                    ช่ือ-สกุล          ต าแหน่ง 
  1. ดร. ปราณี เผอิญโชค  ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
  4. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
โดยมีนายภคัวฒัน์   สุวรรณมาโจ               เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

โดยคณะกรรมการบริหาร  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการบริษทัท่านใดท่ีครบก าหนดวาระ และ

ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ก็ให้
ถือวา่ไดรั้บการอนุมติัใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารต่อไปโดยปริยาย 

- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหาร 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. ก ากบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

ใหส้ าเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรองอนุมติักิจการส าคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนดไว ้(ไม่เกิน 400 ลา้นบาท) 

56-1 One Report | 99
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4. ก าหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานดา้นการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้ง
การท าธุรกรรมทั้งหมดกบัสถาบนัการเงิน 

5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้  ารายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 
3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวม 6 ท่าน ดงัน้ี 
       ช่ือ-สกุล               ต าแหน่ง 
  1. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  2. นายสุเวทย ์       ธีรวชิรกุล       กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3. นายถาวร ชลษัเฐียร                กรรมการบริหารความเส่ียง 
  4. นายทวนชยั มัน่จิต  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  5. นายศกัด์ิชยั คมกฤส       กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายภคัวฒัน์     สุวรรณมาโจ             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียง 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.  ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และช่ือเสียงของบริษทั 
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท โดยให้สามารถประเมิน

ติดตามและดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภยั
ล่วงหนา้ 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง ความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัให้เป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4. มีอ านาจในการแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ/คณะท างานในการบริหารความ
เส่ียงแต่ละประเภทของบริษทัไดต้ามความเหมาะสม โดยใหค้ณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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5. มีอ านาจเรียกเอกสาร ขอ้มูล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์

6. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  เพื่อให้ระบบการบริหารความเส่ียง เช่ือมโยงกบัการ
ควบคุม ภายใน และสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

7. รายงานความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็น

กรรมการอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
       ช่ือ-สกุล       ต าแหน่ง 
  1. นายถาวร          ชลษัเฐียร             ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล/1     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
  3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/2      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 โดยมีนายภคัวฒัน์    สุวรรณมาโจ     เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 1. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ  แทนนายทวนชยั มัน่จิต โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
2. รศ.ดร.พิภพ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายด าริ  ตนัชีวะวงศ ์
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ด าเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส 

รวมทั้งจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอแนะ (ถา้มี) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ด าเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่าง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. ก าหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การก าหนค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบติังานของแต่ละท่าน 

4. พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
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4. ก าหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานดา้นการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้ง
การท าธุรกรรมทั้งหมดกบัสถาบนัการเงิน 

5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้  ารายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 
3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวม 6 ท่าน ดงัน้ี 
       ช่ือ-สกุล               ต าแหน่ง 
  1. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  2. นายสุเวทย ์       ธีรวชิรกุล       กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3. นายถาวร ชลษัเฐียร                กรรมการบริหารความเส่ียง 
  4. นายทวนชยั มัน่จิต  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  5. นายศกัด์ิชยั คมกฤส       กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายภคัวฒัน์     สุวรรณมาโจ             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียง 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.  ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และช่ือเสียงของบริษทั 
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท โดยให้สามารถประเมิน

ติดตามและดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภยั
ล่วงหนา้ 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง ความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัให้เป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4. มีอ านาจในการแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ/คณะท างานในการบริหารความ
เส่ียงแต่ละประเภทของบริษทัไดต้ามความเหมาะสม โดยใหค้ณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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5. มีอ านาจเรียกเอกสาร ขอ้มูล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์

6. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  เพื่อให้ระบบการบริหารความเส่ียง เช่ือมโยงกบัการ
ควบคุม ภายใน และสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

7. รายงานความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็น

กรรมการอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
       ช่ือ-สกุล       ต าแหน่ง 
  1. นายถาวร          ชลษัเฐียร             ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล/1     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
  3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/2      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 โดยมีนายภคัวฒัน์    สุวรรณมาโจ     เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 1. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ  แทนนายทวนชยั มัน่จิต โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
2. รศ.ดร.พิภพ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายด าริ  ตนัชีวะวงศ ์
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
- มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ด าเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส 

รวมทั้งจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอแนะ (ถา้มี) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ด าเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่าง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. ก าหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การก าหนค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบติังานของแต่ละท่าน 

4. พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
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5. น าเสนอรายงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

7.4 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามของส านกังาน กลต.  ดงัน้ี 

                                     ช่ือ-สกุล                        ต าแหน่ง 
1.  ดร. ปราณี              เผอิญโชค                ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายสมพงษ ์          เผอิญโชค                กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.  นายวฒิุชยั              เผอิญโชค                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวจิยัและพฒันา 
4.  นาย ลิม ว ีเอิน     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
5.  นายภคัวฒัน์    สุวรรณมาโจ  ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นธุรกิจ  
     (ผูบ้ริหารสูงสุด ของฝ่ายบญัชีและการเงิน) 

        และเลขานุการบริษทั 
6.  นางอุษา         วชิระศรีสุนทรี  ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นทรัพยากรบุคคล 

 

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
2. ก ากบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหาร มอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรอง อนุมติักิจการส าคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนดไว ้(ไม่เกิน 200 ลา้นบาท) 
4. ควบคุม และดูแลการบริหารงานดา้นการเงินให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทั้ งการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 

ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัให้ท ารายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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7.5 ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  บริษทัฯ มีพนกังานทั้งส้ิน 744 คน ลดลงจากปีก่อน 87 คน โดยแบ่งเป็นพนกังาน

ดา้นโรงงาน และดา้นส านกังาน ดงัน้ี  
                             (หน่วย : คน) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
พนกังานดา้นโรงงาน 617 525 796 
พนกังานดา้นส านกังาน 127 132 149 

รวมพนกังานทั้งส้ิน 744 657 945 
 

โดยผลตอบแทนรวมของพนกังาน ปี 2564 แยกตามลกัษณะผลตอบแทน ไดด้งัน้ี 
                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
เงินเดือน 
โบนสั 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
อ่ืนๆ (กองทุนทดแทน ประกนัสังคม เงินชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการพนกังาน) 

169.28 
21.50 

- /1 
19.59 

173.90 
9.78 
1.61/1 
25.65 

232.94 
23.89 
6.03 

21.19 

รวม 210.37 210.94 284.05 
      หมายเหตุ 1.  หยดุการน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพชัว่คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 5 

พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหลู้กจา้งหรือนายจา้งหยดุหรือ
เล่ือน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพในท้องท่ีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือ
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

2. ไม่รวมค่าตอบแทนของผูบ้ริหารตามขอ้ 8.4.1 (ข) 
 

การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
ปี 2563 เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส โควดิ-19 และการยกเลิกธุรกิจในไทยของ

บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ท าให้ยอดขายของบริษทัลดลงมากถึง 36% บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ทบทวนอตัราก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีลดลง โดยการพิจารณาเลิกจา้งพนักงานบางส่วน ในขณะท่ี
พนกังานบางส่วนลาออกเอง และบางส่วนเกษียณอายุ โดยภาพรวมปี 2563 จ านวนพนกังานลดลงจากปี 2562 จ านวน 
288 คน คิดเป็น 30% 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
-ไม่มี- 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ท่ีจะสรรหา และ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกบัองคก์ร  ตลอดจนมีนโยบายมุ่งเนน้การ
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5. น าเสนอรายงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

7.4 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามของส านกังาน กลต.  ดงัน้ี 

                                     ช่ือ-สกุล                        ต าแหน่ง 
1.  ดร. ปราณี              เผอิญโชค                ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายสมพงษ ์          เผอิญโชค                กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.  นายวฒิุชยั              เผอิญโชค                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวจิยัและพฒันา 
4.  นาย ลิม ว ีเอิน     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
5.  นายภคัวฒัน์    สุวรรณมาโจ  ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นธุรกิจ  
     (ผูบ้ริหารสูงสุด ของฝ่ายบญัชีและการเงิน) 

        และเลขานุการบริษทั 
6.  นางอุษา         วชิระศรีสุนทรี  ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นทรัพยากรบุคคล 

 

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
2. ก ากบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหาร มอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรอง อนุมติักิจการส าคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนดไว ้(ไม่เกิน 200 ลา้นบาท) 
4. ควบคุม และดูแลการบริหารงานดา้นการเงินให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทั้ งการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 

ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัให้ท ารายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

                                       

     27                                                                                                                                                                                                                                       
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

7.5 ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  บริษทัฯ มีพนกังานทั้งส้ิน 744 คน ลดลงจากปีก่อน 87 คน โดยแบ่งเป็นพนกังาน

ดา้นโรงงาน และดา้นส านกังาน ดงัน้ี  
                             (หน่วย : คน) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
พนกังานดา้นโรงงาน 617 525 796 
พนกังานดา้นส านกังาน 127 132 149 

รวมพนกังานทั้งส้ิน 744 657 945 
 

โดยผลตอบแทนรวมของพนกังาน ปี 2564 แยกตามลกัษณะผลตอบแทน ไดด้งัน้ี 
                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
เงินเดือน 
โบนสั 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
อ่ืนๆ (กองทุนทดแทน ประกนัสังคม เงินชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการพนกังาน) 

169.28 
21.50 

- /1 
19.59 

173.90 
9.78 
1.61/1 
25.65 

232.94 
23.89 
6.03 
21.19 

รวม 210.37 210.94 284.05 
      หมายเหตุ 1.  หยดุการน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพชัว่คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 5 

พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหลู้กจา้งหรือนายจา้งหยดุหรือ
เล่ือน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพในท้องท่ีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือ
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

2. ไม่รวมค่าตอบแทนของผูบ้ริหารตามขอ้ 8.4.1 (ข) 
 

การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
ปี 2563 เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส โควดิ-19 และการยกเลิกธุรกิจในไทยของ

บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ท าให้ยอดขายของบริษทัลดลงมากถึง 36% บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ทบทวนอตัราก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีลดลง โดยการพิจารณาเลิกจา้งพนักงานบางส่วน ในขณะท่ี
พนกังานบางส่วนลาออกเอง และบางส่วนเกษียณอายุ โดยภาพรวมปี 2563 จ านวนพนกังานลดลงจากปี 2562 จ านวน 
288 คน คิดเป็น 30% 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
-ไม่มี- 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ท่ีจะสรรหา และ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกบัองคก์ร  ตลอดจนมีนโยบายมุ่งเนน้การ
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พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดและจดัท าการประเมิน  Competency ของพนักงานทุกระดบัเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการฝึกอบรม พฒันาพนกังาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และรักษาบุคลากร  ท่ี
มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการประเมินผลการท างานอยา่งมีระบบวดั
ผลได้ชัดเจน  มีการก าหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ของพนักงานทุกระดบั ให้สอดคล้องกบั
โครงสร้างการจ่ายค่าจา้ง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า ต าแหน่งงานท่ีมี
ความส าคญัขององคก์ร มีผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งท่ีมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งท่ีส าคญัได้
อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงก าหนดให้มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งดา้นบุคลากรของบริษทัในต าแหน่งท่ีส าคญั เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ  ขวญัก าลังใจให้แก่พนักงาน และรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบติังานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  ใหมี้โอกาสเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ี  บริษทัยงัมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน  ให้พนักงาน มีความรัก  ความผูกพนักบัองค์กร 
Employee Engagement  โดยการส่งเสริมสนบัสนุน  การสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยพนกังาน
ทุกระดบั มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างานให้เป็นบา้นหลงัท่ี  2 ของพนกังานทุกคน  ท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข มีความรักความผกูพนั พร้อมท่ีจะท างานทุ่มเท เพื่อองคก์ร และเติบโตไปพร้อมกบับริษทั 
 

7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 
เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งนายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษา
และสอบทานการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัตามกฎหมายของบริษทัและกรรมการให้เป็นไปตามมาตรา 89/15-
89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ แต่งตั้ งนายภัควฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็น CFO โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2547-2557 นายภคัวฒัน์ 
สุวรรณมาโจ ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาแลว้
วา่ ประสบการณ์ในต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ดงักล่าวนั้น มีประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการ และ
มีความเหมาะสมเพียงพอต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการควบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั 
หมายเหตุ ประวติัเลขานุการบริษทั และ CFO ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวสอบและบรรษทัภิบาล เป็นผูมี้อ  านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั และดูแลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานดงักล่าว ไดรั้บการอบรมท่ีเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

รายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(ก)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (Audit Fee)  
 บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
ในรอบปีท่ีผา่นมา เปรียบเทียบกบัปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                               หน่วย : บาท 

ช่ือบริษัท 2564 2563 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 1,423,500 1,443,500 
บริษทั ไทย ว.ีพี.ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั 70,000 110,000 
บริษทั ไทยรุ่งทูลส์แอนดไ์ดส์ จ ากดั 300,000 310,000 
บริษทั ไทยออโตเ้พรสพาร์ท จ ากดั 391,000 511,000 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั 252,500 257,500 
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั 275,000 280,000 

รวม 2,712,000 2,912,000 
 

(ข) ค่าบริการอ่ืน  (Non-Audit Fee) 
 บริษทัและบริษทัย่อย ได้จ่ายค่าบริการอ่ืนให้กบั บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ในรอบปีท่ีผ่านมา 
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงัน้ี  
                            หน่วย : บาท 

   รายการ ผู้จ่าย 2564 2563 
ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน * บริษทัฯ 51,992    102,100 
ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน * บริษทัยอ่ย 88,250   128,940 

รวม 140,242 231,040 
        

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปกท างบการเงิน แฟ้มเอกสารและอ่ืนๆ 
เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวผูส้อบบญัชีจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 

 
8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

1.1 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
  ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ขอความเห็นชอบ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าว ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑต่์อไป 
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พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดและจดัท าการประเมิน  Competency ของพนักงานทุกระดบัเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการฝึกอบรม พฒันาพนกังาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และรักษาบุคลากร  ท่ี
มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการประเมินผลการท างานอยา่งมีระบบวดั
ผลได้ชัดเจน  มีการก าหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ของพนักงานทุกระดบั ให้สอดคล้องกบั
โครงสร้างการจ่ายค่าจา้ง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า ต าแหน่งงานท่ีมี
ความส าคญัขององคก์ร มีผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งท่ีมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งท่ีส าคญัได้
อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงก าหนดให้มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งดา้นบุคลากรของบริษทัในต าแหน่งท่ีส าคญั เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ  ขวญัก าลังใจให้แก่พนักงาน และรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบติังานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  ใหมี้โอกาสเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ี  บริษทัยงัมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน  ให้พนักงาน มีความรัก  ความผูกพนักบัองค์กร 
Employee Engagement  โดยการส่งเสริมสนบัสนุน  การสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยพนกังาน
ทุกระดบั มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างานให้เป็นบา้นหลงัท่ี  2 ของพนกังานทุกคน  ท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข มีความรักความผกูพนั พร้อมท่ีจะท างานทุ่มเท เพื่อองคก์ร และเติบโตไปพร้อมกบับริษทั 
 

7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 
เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งนายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษา
และสอบทานการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัตามกฎหมายของบริษทัและกรรมการให้เป็นไปตามมาตรา 89/15-
89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ แต่งตั้ งนายภัควฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็น CFO โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2547-2557 นายภคัวฒัน์ 
สุวรรณมาโจ ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาแลว้
วา่ ประสบการณ์ในต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ดงักล่าวนั้น มีประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการ และ
มีความเหมาะสมเพียงพอต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการควบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั 
หมายเหตุ ประวติัเลขานุการบริษทั และ CFO ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวสอบและบรรษทัภิบาล เป็นผูมี้อ  านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั และดูแลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานดงักล่าว ไดรั้บการอบรมท่ีเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

รายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(ก)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (Audit Fee)  
 บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
ในรอบปีท่ีผา่นมา เปรียบเทียบกบัปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                               หน่วย : บาท 

ช่ือบริษัท 2564 2563 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 1,423,500 1,443,500 
บริษทั ไทย ว.ีพี.ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั 70,000 110,000 
บริษทั ไทยรุ่งทูลส์แอนดไ์ดส์ จ ากดั 300,000 310,000 
บริษทั ไทยออโตเ้พรสพาร์ท จ ากดั 391,000 511,000 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั 252,500 257,500 
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั 275,000 280,000 

รวม 2,712,000 2,912,000 
 

(ข) ค่าบริการอ่ืน  (Non-Audit Fee) 
 บริษทัและบริษทัย่อย ได้จ่ายค่าบริการอ่ืนให้กบั บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ในรอบปีท่ีผ่านมา 
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงัน้ี  
                            หน่วย : บาท 

   รายการ ผู้จ่าย 2564 2563 
ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน * บริษทัฯ 51,992    102,100 
ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน * บริษทัยอ่ย 88,250   128,940 

รวม 140,242 231,040 
        

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปกท างบการเงิน แฟ้มเอกสารและอ่ืนๆ 
เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวผูส้อบบญัชีจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 

 
8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

1.1 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
  ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ขอความเห็นชอบ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าว ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑต่์อไป 
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 8.1.2 การเขา้ร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 ของคณะกรรมการ

บริษทั การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
การเขา้ร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1 ดร.ปราณี เผอิญโชค 5/5 2/2 - - - 1/1
2 คุณสมพงษ์ เผอิญโชค 5/5 2/2  - - 4/4 1/1
3 คุณแกว้ใจ เผอิญโชค 5/5 2/2 - - - 1/1
4 คุณวฒิุชยั เผอิญโชค 5/5 2/2 - - - 1/1
5 คุณทวนชยั มัน่จิต 5/5 - - - 4/4 1/1
6 คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกลุ 4/5 - 3/4 3/4 3/4 1/1
7 คุณถาวร ชลษัเฐียร 5/5 - 4/4 4/4 4/4 1/1
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร 4/4 - 4/4 3/4 0/1
9 คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ (เลขานุการ) 5/5 2/2 4/4 4/4 4/4 1/1

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

และ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้น
ระดับเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไรของบริษทั ตลอดจน
จ านวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(ก) กรรมการบริษทั   

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีไดรั้บจากบริษทัในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายปี และเบ้ียประชุมกรรมการ รวม  8 ท่าน ในปี 2564 รวมทั้งส้ิน 2,825,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดงัน้ี  
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หมายเหตุ 1. ดร.ปราณี และนายสมพงษ ์เผอิญโชค งดรับค่าตอบแทนรายเดือน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 
       2. ดร.ปราณี, นายสมพงษ,์ นางสาวแกว้ใจ และนายวฒิุชยั เผอิญโชค งดรับค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2 คร้ัง 
       3. นายทวนชยั มัน่จิต เร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการ 28 เม.ย. 2563 แทนนายสมเกียติ น่ิมระว ีซ่ึงครบวาระ 

       4. นายด าริ ตนัชีวะวงศ ์ลาออกจากต าแหน่ง 2 พ.ย. 2563 
 

(ข) ผูบ้ริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษทั) 
 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวน
ราย 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

จ านวน
ราย 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

เงินเดือน/1,2 6 14,910,120 8 14,161,747 
ค่าตอบแทนประจ าปี/1 4 2,333,848 6 1,147,666 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/3 0 - 6 313,034 
ค่าต าแหน่งเลขานุการบริษทั/4 1 60,000 2 58,500 

รวม  17,303,968  15,680,947 
หมายเหตุ   1. ค่าตอบแทนประจ าเดือน และค่าตอบแทนประจ าปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดผ้า่น

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 2. ระหวา่งปี 2563 มีผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึน 2 ท่าน และลาออกจากต าแหน่ง 2 ท่าน  

3.หยดุการน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพชัว่คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลง
วนัที่ 5 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหลู้กจา้งหรือ
นายจา้งหยดุหรือเล่ือน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพในทอ้งท่ีท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ สา
ธารณภยั หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

      4. ระหวา่งปี 2563  มีการเปล่ียนแปลงเลขานุการบริษทั และค่าต าแหน่งเลขานุการบริษทั   
 
 
 
 

 ช่ือกรรมการ ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2563 
1 ดร.ปราณี เผอิญโชค /1,2 470,000 390,000 
2 นายสมพงษ ์ เผอิญโชค /1,2 400,000 325,000 
3 นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค /2 400,000 360,000 
4 นายวฒิุชยั เผอิญโชค /2 400,000 350,000 
5 นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล 425,000 400,000 
6 นายถาวร ชลษัเฐียร 435,000 400,000 
7 นายทวนชยั มัน่จิต /3 420,000 310,000 
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร 420,000 - 
8 นายสมเกียรติ น่ิมระว ี/3 - 80,000 
9 นายด าริ ตนัชีวะวงศ ์/4 - 210,000 
  รวม 4,670,000 2,825,000 
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 8.1.2 การเขา้ร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 ของคณะกรรมการ

บริษทั การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
การเขา้ร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1 ดร.ปราณี เผอิญโชค 5/5 2/2 - - - 1/1
2 คุณสมพงษ์ เผอิญโชค 5/5 2/2  - - 4/4 1/1
3 คุณแกว้ใจ เผอิญโชค 5/5 2/2 - - - 1/1
4 คุณวฒิุชยั เผอิญโชค 5/5 2/2 - - - 1/1
5 คุณทวนชยั มัน่จิต 5/5 - - - 4/4 1/1
6 คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกลุ 4/5 - 3/4 3/4 3/4 1/1
7 คุณถาวร ชลษัเฐียร 5/5 - 4/4 4/4 4/4 1/1
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร 4/4 - 4/4 3/4 0/1
9 คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ (เลขานุการ) 5/5 2/2 4/4 4/4 4/4 1/1

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

และ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้น
ระดับเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไรของบริษทั ตลอดจน
จ านวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(ก) กรรมการบริษทั   

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีไดรั้บจากบริษทัในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายปี และเบ้ียประชุมกรรมการ รวม  8 ท่าน ในปี 2564 รวมทั้งส้ิน 2,825,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดงัน้ี  
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หมายเหตุ 1. ดร.ปราณี และนายสมพงษ ์เผอิญโชค งดรับค่าตอบแทนรายเดือน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 
       2. ดร.ปราณี, นายสมพงษ,์ นางสาวแกว้ใจ และนายวฒิุชยั เผอิญโชค งดรับค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2 คร้ัง 
       3. นายทวนชยั มัน่จิต เร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการ 28 เม.ย. 2563 แทนนายสมเกียติ น่ิมระว ีซ่ึงครบวาระ 

       4. นายด าริ ตนัชีวะวงศ ์ลาออกจากต าแหน่ง 2 พ.ย. 2563 
 

(ข) ผูบ้ริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษทั) 
 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวน
ราย 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

จ านวน
ราย 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

เงินเดือน/1,2 6 14,910,120 8 14,161,747 
ค่าตอบแทนประจ าปี/1 4 2,333,848 6 1,147,666 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/3 0 - 6 313,034 
ค่าต าแหน่งเลขานุการบริษทั/4 1 60,000 2 58,500 

รวม  17,303,968  15,680,947 
หมายเหตุ   1. ค่าตอบแทนประจ าเดือน และค่าตอบแทนประจ าปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดผ้า่น

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 2. ระหวา่งปี 2563 มีผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึน 2 ท่าน และลาออกจากต าแหน่ง 2 ท่าน  

3.หยดุการน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพชัว่คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลง
วนัที่ 5 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหลู้กจา้งหรือ
นายจา้งหยดุหรือเล่ือน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพในทอ้งท่ีท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ สา
ธารณภยั หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

      4. ระหวา่งปี 2563  มีการเปล่ียนแปลงเลขานุการบริษทั และค่าต าแหน่งเลขานุการบริษทั   
 
 
 
 

 ช่ือกรรมการ ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2563 
1 ดร.ปราณี เผอิญโชค /1,2 470,000 390,000 
2 นายสมพงษ ์ เผอิญโชค /1,2 400,000 325,000 
3 นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค /2 400,000 360,000 
4 นายวฒิุชยั เผอิญโชค /2 400,000 350,000 
5 นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล 425,000 400,000 
6 นายถาวร ชลษัเฐียร 435,000 400,000 
7 นายทวนชยั มัน่จิต /3 420,000 310,000 
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร 420,000 - 
8 นายสมเกียรติ น่ิมระว ี/3 - 80,000 
9 นายด าริ ตนัชีวะวงศ ์/4 - 210,000 
  รวม 4,670,000 2,825,000 
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ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ (ทีไ่ม่ใช่เงิน) 
(ก) กรรมการบริษทั 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายแก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย (TRU-ESOP 2021) 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย (TRU-ESOP 
2021) จ านวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั, 
เพื่อเป็นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพ
ใหท้ างานอยูก่บับริษทัในระยะยาว  
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา
เบ้ืองตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอการจดัสรร ESOP ใหก้รรมการแต่ละท่าน ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวมีอตัราการใช้สิทธิ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 3.44 บาท อายุโครงการ 
5 ปี โดยกรรมการของบริษทัจ านวน 8 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทั คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.52 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 

(ข) ผูบ้ริหาร 
- รถประจ าต าแหน่ง 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายแก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย (TRU-ESOP 2021)  
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษทัย่อย (TRU-ESOP 
2021) จ านวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั, 
เพื่อเป็นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพ
ใหท้ างานอยูก่บับริษทัในระยะยาว  
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา
เบ้ืองตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรร ESOP ใหผู้บ้ริหารแต่ละ
ท่าน ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 
1 หุน้สามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 3.44 บาท อายโุครงการ 5 ปี โดยผูบ้ริหารของ
บริษทัจ านวน 21 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.48 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 
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9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
9.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2564 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลได้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยนั้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีความเห็นพอ้งกนัว่า บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  (Organizational Control and Environmental Measure) 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้าง
องคก์รใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจปัจจุบนัท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารมีการด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานโดยค านึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภณัฑ์ และงาน
บริการท่ีเป็นธรรมกบัลูกคา้ มีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้มีแนวทางการท างาน
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานจริงทั้งธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การ
บริหารทัว่ไป การปฏิบติังานดา้นการผลิตและการตลาด เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 
และไม่มีการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียกบับริษทั 

 การบริหารความเส่ียง  (Risk Management Measure) 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คอยก ากบัดูแลให้มีการประเมินปัจจยัและโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน แลว้แจง้ให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานทราบและร่วมกนัก าหนดมาตรการ แนวทางป้องกนั รวมทั้ง
ติดตามการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด เพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการอนุมติั/ การบนัทึกรายการ/ และการดูแลทรัพยสิ์นอยา่งชดัเจน  
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ/ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง โดยผ่าน

การพิจารณาจากกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย และมีการติดตามการปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งถูกตอ้ง ส่วนการลงทุน
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีการติดตามดูแลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่างๆนั้น ผลการตรวจของฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่า มีการปฏิบติังาน
โดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ระบบงานท่ีก าหนดไว ้และยงัไม่ปรากฏการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของทางราชการ   

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  (Informational and Communication Measure) 
การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระ บริษัทฯ มีการจดัเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ท่ีเป็น

สาระส าคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยมีการบนัทึกและสรุปความเห็นของ
ท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น และตรวจสอบไดทุ้กคร้ัง 

56-1 One Report | 108
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ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ (ทีไ่ม่ใช่เงิน) 
(ก) กรรมการบริษทั 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายแก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย (TRU-ESOP 2021) 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย (TRU-ESOP 
2021) จ านวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั, 
เพื่อเป็นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพ
ใหท้ างานอยูก่บับริษทัในระยะยาว  
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา
เบ้ืองตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอการจดัสรร ESOP ใหก้รรมการแต่ละท่าน ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวมีอตัราการใช้สิทธิ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 3.44 บาท อายุโครงการ 
5 ปี โดยกรรมการของบริษทัจ านวน 8 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทั คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.52 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 

(ข) ผูบ้ริหาร 
- รถประจ าต าแหน่ง 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายแก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย (TRU-ESOP 2021)  
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษทัย่อย (TRU-ESOP 
2021) จ านวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั, 
เพื่อเป็นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพ
ใหท้ างานอยูก่บับริษทัในระยะยาว  
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา
เบ้ืองตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรร ESOP ใหผู้บ้ริหารแต่ละ
ท่าน ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 
1 หุน้สามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 3.44 บาท อายโุครงการ 5 ปี โดยผูบ้ริหารของ
บริษทัจ านวน 21 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.48 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 
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9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
9.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2564 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลได้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยนั้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีความเห็นพอ้งกนัว่า บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  (Organizational Control and Environmental Measure) 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้าง
องคก์รใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจปัจจุบนัท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารมีการด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานโดยค านึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภณัฑ์ และงาน
บริการท่ีเป็นธรรมกบัลูกคา้ มีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้มีแนวทางการท างาน
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานจริงทั้งธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การ
บริหารทัว่ไป การปฏิบติังานดา้นการผลิตและการตลาด เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 
และไม่มีการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียกบับริษทั 

 การบริหารความเส่ียง  (Risk Management Measure) 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คอยก ากบัดูแลให้มีการประเมินปัจจยัและโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน แลว้แจง้ให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานทราบและร่วมกนัก าหนดมาตรการ แนวทางป้องกนั รวมทั้ง
ติดตามการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด เพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการอนุมติั/ การบนัทึกรายการ/ และการดูแลทรัพยสิ์นอยา่งชดัเจน  
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ/ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง โดยผ่าน

การพิจารณาจากกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย และมีการติดตามการปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งถูกตอ้ง ส่วนการลงทุน
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีการติดตามดูแลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่างๆนั้น ผลการตรวจของฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่า มีการปฏิบติังาน
โดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ระบบงานท่ีก าหนดไว ้และยงัไม่ปรากฏการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของทางราชการ   

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  (Informational and Communication Measure) 
การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระ บริษัทฯ มีการจดัเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ท่ีเป็น

สาระส าคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยมีการบนัทึกและสรุปความเห็นของ
ท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น และตรวจสอบไดทุ้กคร้ัง 
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ดา้นการบนัทึกบญัชี เป็นไปตามหลกัการท่ีรับรองทัว่ไป และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มีการรวบรวม
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ และจดัเก็บไวอ้ยา่งครบถว้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุง
แกไ้ขการปฏิบติังานตามค าแนะน าในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอยา่งครบถว้น 

 ระบบการติดตาม  (Monitoring) 
บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระปกติ ไตรมาสละคร้ัง และมีการประชุมผูบ้ริหารในวาระ

พิเศษอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร วา่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือพิจารณาก าหนด
แนวทางแกไ้ข หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

โดยสรุป ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ไดก้ าหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฎระเบียบของ
บริษทัอย่างสม ่าเสมอ และรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษทั
ทราบในท่ีประชุมวาระปกติ ซ่ึงจดัประชุมพร้อมกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไตรมาสละคร้ัง เพื่อพิจารณาสั่ง
การแกไ้ขและติดตาม ทั้งน้ีในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบทนัที 

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้สอบบัญชีเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะตรวจสอบฯ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) โดยผลการประเมิน
ดงักล่าว ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สังเกตท่ีเป็นนยัส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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รายการระหว่างกัน 
รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา 

หน่วย : ลา้นบาท

บริษทัที่เกีย่วข้อง ประเภทธุรกจิหลัก บริษทัในกลุ่มไทยรุ่ง
(ที่ท ารายการ)

บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส ตวัแทนจ าหน่ายรถ Isuzu TRU, TUC ขายสินคา้ 10.94 ลูกหน้ีการคา้ 2.19                      
จ าหน่ายอะไหล่ รายไดค้า่บริการ 0.01   เจา้หน้ีอ่ืน 0.31                      

และให้บริการหลงัการขาย ดอกเบ้ียรับ 0.66   
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 3.75   
คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ 3.26   

บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส ตวัแทนจ าหน่ายรถ Isuzu TRU เงินให้กูย้ืมยกมาตน้งวด 30.00 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 30.00                    
จ าหน่ายอะไหล่ เงินให้กูย้ืมในระหวา่งงวด -     

และให้บริการหลงัการขาย รับช าระคืนในระหวา่งงวด -     
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 30.00 

บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ ให้บริการเช่ารถยนต์ TRU,TAP,TUC รายไดค้า่บริการ 0.56   ลูกหน้ีอ่ืน 0.09                      
รายไดค้า่เช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีโชวรู์ม 0.73   เจา้หน้ีอ่ืน 0.23                      
ดอกเบ้ียรับ 1.32   
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 0.09   
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 0.67   
คา่เช่าและสาธารณูปโภค 1.17   
คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ 0.10   

บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ ให้บริการเช่ารถยนต์ TAP เงินให้กูย้ืมยกมาตน้งวด 60.00 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 60.00                    
เงินให้กูย้ืมในระหวา่งงวด -     
รับช าระคืนในระหวา่งงวด -     
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 60.00 

บจ. บิซรีซอร์ส ให้บริการพนกังานขบัรถยนต์ TRU,TUC รายไดค้า่บริการ 0.05   เจา้หน้ีอ่ืน 0.20                      
รายไดค้า่เช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีโชวรู์ม 0.12   
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 1.78   

บจ.เลกซสัออโตซิ้ต้ี ตวัแทนจ าหน่ายรถ Lexus TRU,TUC รายไดค้า่เช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีโชวรู์ม 3.35   ลูกหน้ีอ่ืน 2.51                      
คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ 0.18   เจา้หน้ีอ่ืน 0.02                      

บจ.ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ให้ค  าปรึกษางานดา้นบญัชีและการเงิน TUC ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 0.38   เจา้หน้ีการคา้ 0.02                      
เจา้หน้ีอ่ืน 0.02                      

รายการระหว่างกนัในปี 2564 รายการคงค้าง

 
 

หมายเหตุ 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั ช่ือยอ่ TRT บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จ ากดั ช่ือยอ่ TVS 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ช่ือยอ่ TAP บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั  ช่ือยอ่ TUC 
บริษทั  ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั                      ช่ือยอ่ TTR 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
1. TRT, TVS, TAP, TTR เป็นบริษทัยอ่ยของ TRU มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการร่วมกนั 
2. TUC เป็นบริษทัยอ่ยของ TVS โดย TVS ถือหุน้ 99.53% และกลุ่มเผอิญโชคถือหุน้ 0.47% 
3. รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ดงัน้ี 
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ดา้นการบนัทึกบญัชี เป็นไปตามหลกัการท่ีรับรองทัว่ไป และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มีการรวบรวม
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ และจดัเก็บไวอ้ยา่งครบถว้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุง
แกไ้ขการปฏิบติังานตามค าแนะน าในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอยา่งครบถว้น 

 ระบบการติดตาม  (Monitoring) 
บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระปกติ ไตรมาสละคร้ัง และมีการประชุมผูบ้ริหารในวาระ

พิเศษอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร วา่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือพิจารณาก าหนด
แนวทางแกไ้ข หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

โดยสรุป ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ไดก้ าหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฎระเบียบของ
บริษทัอย่างสม ่าเสมอ และรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษทั
ทราบในท่ีประชุมวาระปกติ ซ่ึงจดัประชุมพร้อมกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไตรมาสละคร้ัง เพื่อพิจารณาสั่ง
การแกไ้ขและติดตาม ทั้งน้ีในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบทนัที 

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้สอบบัญชีเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะตรวจสอบฯ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) โดยผลการประเมิน
ดงักล่าว ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สังเกตท่ีเป็นนยัส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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รายการระหว่างกัน 
รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา 

หน่วย : ลา้นบาท

บริษทัที่เกีย่วข้อง ประเภทธุรกจิหลัก บริษทัในกลุ่มไทยรุ่ง
(ที่ท ารายการ)

บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส ตวัแทนจ าหน่ายรถ Isuzu TRU, TUC ขายสินคา้ 10.94 ลูกหน้ีการคา้ 2.19                      
จ าหน่ายอะไหล่ รายไดค้า่บริการ 0.01   เจา้หน้ีอ่ืน 0.31                      

และให้บริการหลงัการขาย ดอกเบ้ียรับ 0.66   
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 3.75   
คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ 3.26   

บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส ตวัแทนจ าหน่ายรถ Isuzu TRU เงินให้กูย้ืมยกมาตน้งวด 30.00 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 30.00                    
จ าหน่ายอะไหล่ เงินให้กูย้ืมในระหวา่งงวด -     

และให้บริการหลงัการขาย รับช าระคืนในระหวา่งงวด -     
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 30.00 

บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ ให้บริการเช่ารถยนต์ TRU,TAP,TUC รายไดค้า่บริการ 0.56   ลูกหน้ีอ่ืน 0.09                      
รายไดค้า่เช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีโชวรู์ม 0.73   เจา้หน้ีอ่ืน 0.23                      
ดอกเบ้ียรับ 1.32   
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 0.09   
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 0.67   
คา่เช่าและสาธารณูปโภค 1.17   
คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ 0.10   

บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ ให้บริการเช่ารถยนต์ TAP เงินให้กูย้ืมยกมาตน้งวด 60.00 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 60.00                    
เงินให้กูย้ืมในระหวา่งงวด -     
รับช าระคืนในระหวา่งงวด -     
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 60.00 

บจ. บิซรีซอร์ส ให้บริการพนกังานขบัรถยนต์ TRU,TUC รายไดค้า่บริการ 0.05   เจา้หน้ีอ่ืน 0.20                      
รายไดค้า่เช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีโชวรู์ม 0.12   
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 1.78   

บจ.เลกซสัออโตซิ้ต้ี ตวัแทนจ าหน่ายรถ Lexus TRU,TUC รายไดค้า่เช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีโชวรู์ม 3.35   ลูกหน้ีอ่ืน 2.51                      
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บจ.ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ให้ค  าปรึกษางานดา้นบญัชีและการเงิน TUC ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 0.38   เจา้หน้ีการคา้ 0.02                      
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รายการระหว่างกนัในปี 2564 รายการคงค้าง

 
 

หมายเหตุ 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั ช่ือยอ่ TRT บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จ ากดั ช่ือยอ่ TVS 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั ช่ือยอ่ TAP บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั  ช่ือยอ่ TUC 
บริษทั  ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั                      ช่ือยอ่ TTR 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
1. TRT, TVS, TAP, TTR เป็นบริษทัยอ่ยของ TRU มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการร่วมกนั 
2. TUC เป็นบริษทัยอ่ยของ TVS โดย TVS ถือหุน้ 99.53% และกลุ่มเผอิญโชคถือหุน้ 0.47% 
3. รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ดงัน้ี 
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บริษทัที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเผอิญ

โชค
ไทยรุ่งพาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ดร.ปราณี คุณสมพงษ์ คุณแกว้ใจ คุณวฒิุชยั

บจ. อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ 100.0000% - C D D D,MD
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ 0.0001% 99.9999% C D D,MD D
บจ. บิซมอเตอร์ส 0.0727% 99.9273% C D D,MD D
บจ. บิซรีซอร์ส 100% - C D D,MD D
บจ. เลกซสัออโตซิ้ต้ี 0.0004% 99.9996% C D D,MD D
บจ. ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป 100% - C D D D

สัดส่วนการถือหุ้นโดย การด ารงต าแหน่ง

หมายเหต ุ
1. กลุ่มเผอิญโชค ประกอบดว้ย ดร.ปราณี เผอิญโชค, คุณสมพงษ ์เผอิญโชค, คุณแกว้ใจ เผอิญโชค และคุณวฒิุชยั เผอิญโชค 
2. C = ประธานกรรมการ                          D = กรรมการ  MD = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ CEO 

12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
1. การซ้ือ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซ้ือ-ขายอะไหล่ ให-้รับบริการซ่อมรถ ระหวา่งกนันั้น เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษทั ซ่ึงใชร้าคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม  
2. การเช่าท่ีดิน พื้นท่ีส านกังาน/โชวรู์ม ค่าสาธารณูปโภค ระหวา่งกนันั้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังาน/โชวรู์มของบริษทั 

โดยใชร้าคาตามท่ีท าสัญญาร่วมกนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด/ราคาประเมิน  
3. รายการให้กูย้ืมเงินระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เพื่อให้บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 9 บริษทั สามารถน าเงินท่ีมี

อยูห่าผลประโยชน์ไดใ้นอตัราท่ีสูงกวา่ดอกเบ้ียเงินฝาก (อตัราดอกเบ้ียข้ึนกบัตน้ทุนของแหล่งเงินทุนท่ีน ำมำให้กู ้
บวก 1%)  ท าให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีการค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัผูกู้ ้ซ่ึงมีฐานะ
มัน่คง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนวงเงินดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี  โดยเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 คงเหลือมูลค่า 90,000,000 บาท มีดอกเบ้ียคา้งรับ 504,493.14 บาท อตัรา
ดอกเบ้ีย 2.20% ต่อปี ครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม  

 

รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมแลว้ โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินธุรกิจปกติ หรือการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทั โดยมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเง่ือนไขเสมือนการท า
รายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการอิสระก็ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยง    และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย   ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า/
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 
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-  กรณีท่ีค านวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิ
บาลมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน สามารถน าเสนอต่อท่ีประชุม และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมได ้

-  กรณีท่ีค านวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
และน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
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ให้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
และน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3   งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจ้าเห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทย
รุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 งบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 
2563 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงบริษทัรับรู้รายการโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน
รวม 481.80 ลา้นบาทและ 462.66 ลา้นบาทตามลาํดับ และส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบ
การเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 20.67 ลา้นบาทและ (7.82) ลา้นบาทตามลาํดบั บริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุน
และส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนดงักล่าวโดยใชง้บการเงินของฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมหน่ึงแห่งท่ียงัไม่ไดผ้า่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมนั้น เน่ืองจากงบการเงินของบริษทัร่วมแห่งนั้นมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม และงบการเงินของบริษทัร่วมอีกสองแห่งซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่น ซ่ึง
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากขา้พเจา้ไม่สามารถเขา้ถึงกระดาษทาํการของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนดังกล่าวและขา้พเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในรายการดังกล่าวได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
สามารถระบุไดว้า่อาจมีรายการปรับปรุงใดท่ีจาํเป็นหรือไม่ 
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ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขของขา้พเจา้  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี ยกเวน้เร่ืองท่ีไดอ้ธิบายในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขของผูส้อบบญัชี  

การประเมินการด้อยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ความเส่ียง 

ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของ
บริษทัมีมูลค่าตามบัญชีจาํนวน 616 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีดังกล่าวมีจาํนวนท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัใชดุ้ลยพินิจอยา่งมาก  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

1) ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ทาํความเขา้ใจ
และประเมินวิธีการจดัทาํประมาณการดงักล่าว 

2) สอบถามผูบ้ริหารและพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัสมมติฐานท่ีสําคญั เช่น แผนธุรกิจในอนาคต อตัรา
การเติบโตและอตัราคิดลด 

3) ทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณตวัเลขสาํคญัท่ีไดจ้ากการประมาณการตามขอ้สมมติฐาน 

4) ตรวจสอบความถูกตอ้งของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

5) เปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัราคาตามบญัชี 

 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปี จะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ี
มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง อยา่งไรกต็าม ดงัท่ีอธิบายในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาม
แห่งซ่ึงขา้พเจา้ไม่สามารถระบุไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใดท่ีจาํเป็นหรือไม่เพียงใด ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปได้
วา่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปี จะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ี
มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง อยา่งไรกต็าม ดงัท่ีอธิบายในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาม
แห่งซ่ึงขา้พเจา้ไม่สามารถระบุไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใดท่ีจาํเป็นหรือไม่เพียงใด ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปได้
วา่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม ่

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

 

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 

 
 
(นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 
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กรุงเทพฯ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
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เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
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31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 303,026,343           221,394,872           201,779,067           103,307,733           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 7 230,912,614           110,180,206           140,539,507           80,145,816             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 5,8 360,408,704           302,534,231           264,873,601           228,081,209           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 9 24,297,678             27,325,455             1,505,739               3,432,094               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 90,000,000             90,000,000             274,000,000           239,000,000           
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 10 239,483,619           236,823,979           156,535,702           132,106,953           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,248,128,958        988,258,743           1,039,233,616        786,073,805           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 481,804,340           462,659,347           114,700,000           114,700,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 12 -                         -                         912,217,628           938,017,628           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 13 -                         -                         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 14 161,946,356           161,962,956           -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15 1,833,738,303        1,897,201,061        973,926,960           992,645,189           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16 16,312,681             47,387,295             10,823,369             4,875,204               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7,157,956               8,340,506               5,746,824               6,741,649               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 17,37 9,083,903               9,740,978               15,431,115             15,724,157             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 18 92,151,604             111,376,515           69,316,903             83,172,377             

2,602,195,143        2,698,668,658        2,102,162,799        2,155,876,204        
รวมสินทรัพย์ 3,850,324,101        3,686,927,401        3,141,396,415        2,941,950,009        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 9 24,297,678             27,325,455             1,505,739               3,432,094               
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รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,248,128,958        988,258,743           1,039,233,616        786,073,805           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 481,804,340           462,659,347           114,700,000           114,700,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 12 -                         -                         912,217,628           938,017,628           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 13 -                         -                         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 14 161,946,356           161,962,956           -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15 1,833,738,303        1,897,201,061        973,926,960           992,645,189           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16 16,312,681             47,387,295             10,823,369             4,875,204               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7,157,956               8,340,506               5,746,824               6,741,649               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 17,37 9,083,903               9,740,978               15,431,115             15,724,157             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 18 92,151,604             111,376,515           69,316,903             83,172,377             

2,602,195,143        2,698,668,658        2,102,162,799        2,155,876,204        
รวมสินทรัพย์ 3,850,324,101        3,686,927,401        3,141,396,415        2,941,950,009        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,20 406,423,012           313,874,234           306,345,769           193,576,770           
ตน้ทุนงานคา้งจ่าย 5 2,155,152               1,230,623               7,397,505               4,578,495               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 2,019,464               11,018,929             2,106,753               484,237                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,217,805             -                         10,217,805             -                         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 420,815,433           326,123,786           326,067,832           198,639,502           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 21 4,979,103               407,797                  8,716,616               4,279,048               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 77,613,033             79,761,256             52,929,675             55,606,890             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 82,592,136             80,169,053             61,646,291             59,885,938             
รวมหน้ีสิน 503,407,569           406,292,839           387,714,123           258,525,440           
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 30
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 619,846,931           619,846,931           619,846,931           619,846,931           
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 590,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท -                         590,846,931           -                         590,846,931           
      หุ้นสามญั 595,446,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 595,446,931           -                         595,446,931           -                         
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 727,579,059           713,782,739           727,579,059           713,782,739           
สาํรองเพ่ือการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 31 21,213,944             17,597,200             21,213,944             17,597,200             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 23 61,984,693             61,984,693             61,984,693             61,984,693             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,883,702,164        1,840,722,372        1,347,457,665        1,299,213,006        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น -                         -                         -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,289,926,791        3,224,933,935        2,753,682,292        2,683,424,569        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 56,989,741             55,700,627             -                         -                         
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,346,916,532        3,280,634,562        2,753,682,292        2,683,424,569        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,850,324,101        3,686,927,401        3,141,396,415        2,941,950,009        

                              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
56-1 One Report | 120



31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
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หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,20 406,423,012           313,874,234           306,345,769           193,576,770           
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หน้ีสินตามสญัญาเช่า
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 2,019,464               11,018,929             2,106,753               484,237                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,217,805             -                         10,217,805             -                         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 420,815,433           326,123,786           326,067,832           198,639,502           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 21 4,979,103               407,797                  8,716,616               4,279,048               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 77,613,033             79,761,256             52,929,675             55,606,890             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 82,592,136             80,169,053             61,646,291             59,885,938             
รวมหน้ีสิน 503,407,569           406,292,839           387,714,123           258,525,440           
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 30
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 619,846,931           619,846,931           619,846,931           619,846,931           
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
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   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 727,579,059           713,782,739           727,579,059           713,782,739           
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รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,248,128,958        988,258,743           1,039,233,616        786,073,805           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 481,804,340           462,659,347           114,700,000           114,700,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 12 -                         -                         912,217,628           938,017,628           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 13 -                         -                         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 14 161,946,356           161,962,956           -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15 1,833,738,303        1,897,201,061        973,926,960           992,645,189           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16 16,312,681             47,387,295             10,823,369             4,875,204               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7,157,956               8,340,506               5,746,824               6,741,649               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 17,37 9,083,903               9,740,978               15,431,115             15,724,157             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 18 92,151,604             111,376,515           69,316,903             83,172,377             

2,602,195,143        2,698,668,658        2,102,162,799        2,155,876,204        
รวมสินทรัพย์ 3,850,324,101        3,686,927,401        3,141,396,415        2,941,950,009        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 28
รายไดจ้ากการขาย 1,769,866,345          1,321,772,737          1,181,036,647          835,039,437             
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 147,670,697             121,843,819             145,291,243             110,171,779             
รายไดง้านตามสญัญา 61,642,644               86,445,853               2,994,005                 14,848,454               

รวมรายได้ 1,979,179,686          1,530,062,409          1,329,321,895          960,059,670             
ตน้ทุน

ตน้ทุนขาย 22,26 (1,504,728,052)         (1,235,905,725)         (926,794,168)            (736,459,021)            
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (107,564,406)            (89,268,372)             (105,640,187)            (77,859,094)             
ตน้ทุนงานตามสญัญา (62,413,592)             (84,305,388)             (2,885,262)               (15,285,393)             

รวมตน้ทุน (1,674,706,050)         (1,409,479,485)         (1,035,319,617)         (829,603,508)            
กําไรขั้นต้น 304,473,636             120,582,924             294,002,278             130,456,162             
รายไดเ้งินปันผล 11,12 -                               -                               1,520,450                 106,057,611             
รายไดอ่ื้น 24 40,130,474               53,589,396               30,485,409               32,940,991               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 22,26 (67,083,008)             (58,574,805)             (37,946,792)             (26,219,686)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,26 (190,332,390)            (192,310,723)            (150,801,168)            (151,067,906)            
กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 87,188,712               (76,713,208)             137,260,177             92,167,172               

12 -                               -                               (25,800,000)             (91,700,000)             
ตน้ทุนทางการเงิน (285,910)                  (688,634)                  (280,212)                  (245,339)                  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 11 20,665,443               (7,822,211)               -                               -                               
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 107,568,245             (85,224,053)             111,179,965             221,833                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (27,848,647)             (5,462,984)               (27,484,614)             (688,660)                  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 79,719,598               (90,687,037)             83,695,351               (466,827)                  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                               -                               -                               -                               
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 79,719,598               (90,687,037)             83,695,351               (466,827)                  

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)และกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 78,430,484               (91,364,581)             83,695,351               (466,827)                  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 1,289,114                 677,544                    
79,719,598               (90,687,037)             

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 32
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.13                         (0.15)                        0.14                         (0.00)
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.13                         (0.15)                        0.14                         (0.00)

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย
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31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 303,026,343           221,394,872           201,779,067           103,307,733           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 7 230,912,614           110,180,206           140,539,507           80,145,816             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 5,8 360,408,704           302,534,231           264,873,601           228,081,209           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 9 24,297,678             27,325,455             1,505,739               3,432,094               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 90,000,000             90,000,000             274,000,000           239,000,000           
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 10 239,483,619           236,823,979           156,535,702           132,106,953           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,248,128,958        988,258,743           1,039,233,616        786,073,805           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 481,804,340           462,659,347           114,700,000           114,700,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 12 -                         -                         912,217,628           938,017,628           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 13 -                         -                         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 14 161,946,356           161,962,956           -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15 1,833,738,303        1,897,201,061        973,926,960           992,645,189           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16 16,312,681             47,387,295             10,823,369             4,875,204               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7,157,956               8,340,506               5,746,824               6,741,649               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 17,37 9,083,903               9,740,978               15,431,115             15,724,157             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 18 92,151,604             111,376,515           69,316,903             83,172,377             

2,602,195,143        2,698,668,658        2,102,162,799        2,155,876,204        
รวมสินทรัพย์ 3,850,324,101        3,686,927,401        3,141,396,415        2,941,950,009        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 79,719,598           (90,687,037)          83,695,351           (466,827)               
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27,848,647           5,462,984             27,484,614           688,660                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)
ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (600,000)               25,158,852           (600,000)               25,158,852           

   (กลบัรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,785,668             (7,573,308)            2,115,046             (1,928,891)            
   ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,665,443)          7,822,211             -                        -                        
   (กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหน้ีสิน 1,053,690             (11,983,632)          560,900                (1,117,493)            
   ตดัจาํหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้ -                        129,366                -                        -                        
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,946,193         137,549,394         48,838,523           49,913,817           
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                        1,928,170             -                        1,928,170             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 6,974,158             9,995,187             4,449,173             7,023,668             

   กลบัรายการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน -                        (4,817,050)            -                        (3,384,011)            
   สาํรองการจ่ายท่ีใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,189,064             -                        6,189,064             -                        
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        25,800,000           91,700,000           

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,532,936)            (2,258,497)            (1,384,488)            (840,497)               
   (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 1,685,790             (180,206)               2,055,536             (145,816)               
   กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (939,054)               (105,354)               (890,026)               -                        
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (1,520,450)            (106,057,611)        
   รายไดท้างการเงิน-ดอกเบ้ียรับ (3,818,669)            (3,350,145)            (5,407,116)            (3,340,275)            
   ตน้ทุนทางการเงิน-ดอกเบ้ียจ่าย 285,910                688,634                117,382                245,339                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 230,932,616         67,779,569           191,503,509         59,377,085           
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (65,220,083)          131,545,629         (35,742,156)          63,253,311           
   สินคา้คงเหลือ (2,789,723)            90,114,232           (23,888,210)          60,639,762           
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 3,027,777             37,925,830           1,926,355             40,435,767           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,855,294           (6,129,470)            4,974,394             (10,698,467)          

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 79,719,598           (90,687,037)          83,695,351           (466,827)               
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27,848,647           5,462,984             27,484,614           688,660                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)
ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (600,000)               25,158,852           (600,000)               25,158,852           

   (กลบัรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,785,668             (7,573,308)            2,115,046             (1,928,891)            
   ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,665,443)          7,822,211             -                        -                        
   (กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหน้ีสิน 1,053,690             (11,983,632)          560,900                (1,117,493)            
   ตดัจาํหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้ -                        129,366                -                        -                        
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,946,193         137,549,394         48,838,523           49,913,817           
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                        1,928,170             -                        1,928,170             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 6,974,158             9,995,187             4,449,173             7,023,668             

   กลบัรายการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน -                        (4,817,050)            -                        (3,384,011)            
   สาํรองการจ่ายท่ีใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,189,064             -                        6,189,064             -                        
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        25,800,000           91,700,000           

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,532,936)            (2,258,497)            (1,384,488)            (840,497)               
   (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 1,685,790             (180,206)               2,055,536             (145,816)               
   กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (939,054)               (105,354)               (890,026)               -                        
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (1,520,450)            (106,057,611)        
   รายไดท้างการเงิน-ดอกเบ้ียรับ (3,818,669)            (3,350,145)            (5,407,116)            (3,340,275)            
   ตน้ทุนทางการเงิน-ดอกเบ้ียจ่าย 285,910                688,634                117,382                245,339                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 230,932,616         67,779,569           191,503,509         59,377,085           
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (65,220,083)          131,545,629         (35,742,156)          63,253,311           
   สินคา้คงเหลือ (2,789,723)            90,114,232           (23,888,210)          60,639,762           
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 3,027,777             37,925,830           1,926,355             40,435,767           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,855,294           (6,129,470)            4,974,394             (10,698,467)          

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 303,026,343           221,394,872           201,779,067           103,307,733           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 7 230,912,614           110,180,206           140,539,507           80,145,816             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 5,8 360,408,704           302,534,231           264,873,601           228,081,209           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 9 24,297,678             27,325,455             1,505,739               3,432,094               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 90,000,000             90,000,000             274,000,000           239,000,000           
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 10 239,483,619           236,823,979           156,535,702           132,106,953           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,248,128,958        988,258,743           1,039,233,616        786,073,805           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 481,804,340           462,659,347           114,700,000           114,700,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 12 -                         -                         912,217,628           938,017,628           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 13 -                         -                         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 14 161,946,356           161,962,956           -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15 1,833,738,303        1,897,201,061        973,926,960           992,645,189           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16 16,312,681             47,387,295             10,823,369             4,875,204               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7,157,956               8,340,506               5,746,824               6,741,649               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 17,37 9,083,903               9,740,978               15,431,115             15,724,157             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 18 92,151,604             111,376,515           69,316,903             83,172,377             

2,602,195,143        2,698,668,658        2,102,162,799        2,155,876,204        
รวมสินทรัพย์ 3,850,324,101        3,686,927,401        3,141,396,415        2,941,950,009        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2564 2563 2564 2563

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 92,284,791           (76,187,476)          115,016,040         (93,193,966)          
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 269,090,672         245,048,314         253,789,932         119,813,492         

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (285,910)               (688,634)               (117,382)               (245,339)               
   เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10,668,831           10,711,639           -                        -                        
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (9,122,380)            (16,203,767)          (7,126,387)            (9,914,106)            

   เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (19,272,980)          (10,353,090)          (16,973,767)          (3,687,499)            
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 251,078,233         228,514,462         229,572,396         105,966,548         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :

   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        (90,000,000)          (43,000,000)          (111,000,000)        
   เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        60,000,000           8,000,000             104,000,000         
   เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        180,000,000         
   เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        (205,000,000)        
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,818,127             3,561,139             1,995,601             1,880,989             
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (121,659,352)        (99,894,646)          (61,705,017)          (80,000,000)          
   เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 3,648,701             3,216,337             5,564,233             3,288,896             
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 1,520,450             12,087,611           1,520,450             106,057,611         
   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,030,906)          (13,860,139)          (21,220,791)          (11,291,015)          
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (136,702,980)        (124,889,698)        (108,845,524)        (12,063,519)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :

   เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13,128,158)          (23,799,478)          (2,639,914)            (569,792)               
   เงินปันผลจ่าย (35,439,624)          (70,901,385)          (35,439,624)          (70,901,385)          
   เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        (7,718,800)            -                        -                        
    เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 15,824,000           -                        15,824,000           -                        
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (32,743,782)          (102,419,663)        (22,255,538)          (71,471,177)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 81,631,471           1,205,101             98,471,334           22,431,852           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 221,394,872         220,189,771         103,307,733         80,875,881           
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โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นสินคา้คงเหลือ 2,655,584             1,103,798             2,655,584             1,103,798             
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31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
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อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 14 161,946,356           161,962,956           -                         -                         
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 16 16,312,681             47,387,295             10,823,369             4,875,204               
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทั
ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับจา้งประกอบและดดัแปลงรถยนต ์ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอุปกรณ์และแม่พิมพโ์ดยมีท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนคือ เลขท่ี 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัใน
การจาํหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละอะไหล่รวมทั้งการบริการซ่อมรถยนต ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือ เลขท่ี 151 
ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครและมีสาํนกังานสาขาตั้งอยู ่เลขท่ี 32 ซอยอินทรามระ 
26 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเลขท่ี 9/28 หมู่ท่ี 8 ซอยเพชรเกษม 77 ถนน
เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร    

2. บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัใน
การรับจา้งผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดรวมถึงการให้บริการดา้นระบบไฟฟ้า โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือ เลขท่ี 
304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  

3. บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัใน
การผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตแ์ละแม่พิมพ ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และมีสาขาตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 7/122 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง หมู่ท่ี 4 
ถนนฉะเชิงเทรา - สตัหีบ ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

4. บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่าย
รถยนต ์อุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละอะไหล่รวมทั้งการบริการตกแต่งและซ่อมรถยนต์ บริษทัถือหุ้นโดยบริษทั ไทย วี.พี. 
ออโต้เซอร์วิส จาํกัด โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร  

5. บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัประกอบต่อตวัถงั
และซ่อม ตกแต่ง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงตวัถงัยานพาหนะทุกชนิด โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 10/73 ซอย
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และมีสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 7/462-463 หมู่ท่ี 6 ตาํบลมาบยาง
พร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ(“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทั
ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับจา้งประกอบและดดัแปลงรถยนต ์ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอุปกรณ์และแม่พิมพโ์ดยมีท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนคือ เลขท่ี 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัใน
การจาํหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละอะไหล่รวมทั้งการบริการซ่อมรถยนต ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือ เลขท่ี 151 
ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครและมีสาํนกังานสาขาตั้งอยู ่เลขท่ี 32 ซอยอินทรามระ 
26 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเลขท่ี 9/28 หมู่ท่ี 8 ซอยเพชรเกษม 77 ถนน
เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร    

2. บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัใน
การรับจา้งผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดรวมถึงการให้บริการดา้นระบบไฟฟ้า โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือ เลขท่ี 
304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  

3. บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัใน
การผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตแ์ละแม่พิมพ ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และมีสาขาตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 7/122 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง หมู่ท่ี 4 
ถนนฉะเชิงเทรา - สตัหีบ ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

4. บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่าย
รถยนต ์อุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละอะไหล่รวมทั้งการบริการตกแต่งและซ่อมรถยนต์ บริษทัถือหุ้นโดยบริษทั ไทย วี.พี. 
ออโต้เซอร์วิส จาํกัด โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร  

5. บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั จดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัประกอบต่อตวัถงั
และซ่อม ตกแต่ง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงตวัถงัยานพาหนะทุกชนิด โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 10/73 ซอย
สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และมีสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 7/462-463 หมู่ท่ี 6 ตาํบลมาบยาง
พร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ(“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

56-1 One Report | 127



14 
 

 การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 26 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
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จดัตั้งข้ึน 

สดัส่วนการถือหุ้น 
และสิทธิออกเสียง 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกิจการ(ร้อยละ) 
   2564 2563 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัโดยตรง     
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั จาํหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละ
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บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั ประกอบต่อตวัถงัและซ่อม ตกแต่ง ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงตวัถงัยานพาหนะทุกชนิด 
ไทย 99 99 
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จดัตั้งข้ึน 

สดัส่วนการถือหุ้น 
และสิทธิออกเสียง 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกิจการ(ร้อยละ) 
   2564 2563 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ไทย วี.พี. ออโต ้เซอร์วิส จาํกดั    
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั จาํหน่ายรถยนต ์อะไหล่ ไทย 99.53 99.53 
 และอุปกรณ์ประดบัยนต ์    

  

ข. บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อ
จาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค. บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย 
จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง. งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

จ. ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมตามวิธี    
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน              
ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                   
1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให ้      
มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน                   
ของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่    
1 มกราคม พ.ศ. 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงบางฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ

เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน       
ในงบกระแสเงินสด 

 ลูกหน้ีการคา้  
 ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจาํนวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งชาํระสาํหรับการขายสินคา้และการให้บริการตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษทั

รับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ 

 ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน  

 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ในการวดัมูลค่า          
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุหน้ีและรับรู้              
ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน

การจัดประเภทรายการ 
การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 

- รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือผา่นกาํไรหรือขาดทุน) และ 
- รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจใน
การบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถ    
จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

การวัดมูลค่า 
ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีทาํได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

- ราคาทุนตัดจาํหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้ และดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการ
ในกาํไร/(ขาดทุน)อ่ืน พร้อมกบักาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (FVOCI) – สินทรัพย์ทางการเงินต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํ
ให้ เกิดกระแสเงินสด  ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีกําหนดไว ้                
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภท
รายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน  
งบกาํไรขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
ตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ี  
ท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไร/(ขาดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิด
รายการ 
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การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกาํไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมเขา้กาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทของตราสารทุน 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญาอนุพนัธ์ท่ีใชส้ําหรับการ
ป้องกนัความเส่ียง 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผล 

การด้อยค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์าง
การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระ
ผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ี
การคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า   

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินค้าคาํนวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซ่ึงได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถวัเฉล่ียรวมการปันส่วนของ            
ค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามวิธีถวัเฉล่ีย)  หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงาน
ดว้ย 

 วตัถุดิบและช้ินส่วนรถยนต์แสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามวิธีถวัเฉล่ีย)  หรือมูลค่าสุทธิ   
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการเบิกใช ้

 อะไหล่ของศูนยบ์ริการแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

 รถยนตท่ี์ซ้ือมาเพ่ือจาํหน่ายแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีราคาเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จะบนัทึกโดยพิจารณาจากสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณ        
ในการขาย  
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เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือทั้ งสองอย่าง  ทั้ งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช ้               
ในการบริหารงาน   

 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์ โดยประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร  เท่ากบั 

30 ปี หรือตามอายสุญัญาเช่า แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

 การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึน
ท่ีสําคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทาํให้กลุ่ม
บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การจัดประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการใหม่โดยใชร้าคาทุนและ

ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ เท่ากันต้องบันทึก                   
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือทั้ งสองอย่าง  ทั้ งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช ้               
ในการบริหารงาน   

 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์ โดยประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร  เท่ากบั 

30 ปี หรือตามอายสุญัญาเช่า แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

 การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึน
ท่ีสําคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทาํให้กลุ่ม
บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การจัดประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการใหม่โดยใชร้าคาทุนและ

ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ เท่ากันต้องบันทึก                   
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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 กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย    
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย ์     
ท่ีตีราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 
 

 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 

อายกุารใหป้ระโยชน์ 
(จาํนวนปี) 

ส่ิงปรับปรุงท่ีดิน วิธีเส้นตรง 20 
อาคารโรงงานและส่ิงปรับปรุงอาคาร วิธีเส้นตรง 5 – 20 
อาคารสาํนกังานและส่ิงปลูกสร้าง วิธีเส้นตรง 30 
แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ วิธีเส้นตรง 5 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์โรงงานและเคร่ืองมือ วิธีเส้นตรง 5 – 20 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน วิธีเส้นตรง 5 
ยานพาหนะ วิธีเส้นตรง 5 

 กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 สิทธิการเช่าท่ีดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินคาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายสุญัญาเช่า  

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือ

ทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่ม
บริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนํามาใช้เพื่อทาํให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนําสินทรัพยม์าใช้
ประโยชน์หรือนาํมาขายได ้ รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนสําหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พ่ือให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มืสามารถนาํมา
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการ
ลดมูลค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์       
ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวนัท่ีอยู่ในสภาพพร้อม      
ใชง้าน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน–โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้ ง
พนกังานและกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน–โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทาํงานของ
พนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทั ตลอด

  
วิธีการคิดค่าตดัจาํหน่าย 

อายกุารใหป้ระโยชน์ 
(จาํนวนปี) 

ซอฟทแ์วร์ วิธีเส้นตรง 5 
สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ วิธีเส้นตรง 5 
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ระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัใน
อดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ได้
มีการจ่ายจริง เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจาํนวน 

สญัญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุสําหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดย
ใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ 
ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการ
ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง หรือ    
การบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 
เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้ นสามารถกําหนดได้ทุกเม่ือ แต่หากอัตรานั้ น 
ไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา 
- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 

เร่ิมมีผล 
- จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- ราคาใช้สิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าว      

เป็นค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสญัญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 
- การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่กลุ่มบริษทัจะยกเลิกสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้วิธี
เส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงให้แก่           
กลุ่ม บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
กลุ่มบริษทัต้องคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์       
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ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอาย ุ  
การใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิด
จากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

- การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั้น 
- การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสญัญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

เม่ือหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้
จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อย่างไรก็ตาม ถา้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมลูค่าตํา่ 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่า
ท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตาม
สญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
กลุ่มบริษทัพิจารณาเม่ือเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน ในการจาํแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิง 
ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสญัญาเช่าโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดั
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกันกบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
กิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระ
หน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

การขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับ
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กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ  

รายได้ตามสัญญา 
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เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี     
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํงวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและและมูลค่าฐานภาษี  
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี 

- ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการภาษีเงินได ้   
รอการตดับญัชีในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียน
การตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักตาม
จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่าย และจาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิในระหว่างปี 

ในการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีไดร้วมผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัและบริษทั
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั
ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฏหมาย 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัและ
บริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทั
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจาํ 

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใชก้ารวิเคราะห์อายุสินคา้คงเหลือ และสถานะการขาย
ของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที่แตกต่างกนั อาจมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงจาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยซ่ึ์งรวมถึงเงินลงทุนและสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยอ์าจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงมูลค่าท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
เทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์(ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) 

ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคต รวมถึงการเลือกอตัราคิดลดและขอ้สมมติอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชฝ่้ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของสินทรัพย  ์และตอ้งทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิในการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
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เปล่ียนแปลงจาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยซ่ึ์งรวมถึงเงินลงทุนและสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยอ์าจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงมูลค่าท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
เทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์(ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) 

ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคต รวมถึงการเลือกอตัราคิดลดและขอ้สมมติอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชฝ่้ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของสินทรัพย  ์และตอ้งทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิในการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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รายได้ตามสัญญา 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนของงานให้บริการตามสัญญา โดยใชวิ้ธีในการวดัระดบัความกา้วหนา้ของงานท่ีทาํเสร็จ
ใชวิ้ธีประเมินผลความสาํเร็จของงานท่ีส่งมอบโดยอา้งอิงจากขอ้มูลผูค้วบคุมงานของกลุ่มบริษทั (วิธีผลผลิต) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
และขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน
ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
ในการประมาณหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึง
ความเป็นไปไดท่ี้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนันั้น

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
กลุ่มบริษทัใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอ้สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการเป็นผูถื้อ
หุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทั ควบคุม 
หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 ประเทศท่ี  

ช่ือบริษทั 
กิจการ
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย 
บริษทั ไทย วี. พี. ออโต ้เซอร์วิส จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
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 ประเทศท่ี  

ช่ือบริษทั 
กิจการ
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทร่วม   
บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั
บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั
บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทั
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทั ไทย วี. พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บิซ รีซอร์ส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจ มอเตอร์ส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วี.พี. ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วีพีเค ออโต ้จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วี.พี. แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บิซมอเตอร์ส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

5.1 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย: ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
รายได้      
ขายสินคา้  - - 91 207 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริการและรับจา้งอ่ืน - - 4 4 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่าท่ีดินและรายไดค่้าเช่า                 - - 1 1 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
   สาํนกังาน      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 5 6 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
   พนกังานและการขายวสัดุส้ินเปลือง      
ดอกเบ้ียรับ - - 4 2 ร้อยละ 1.05 ต่อปี และร้อยละ 1.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - - 94 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใช้จ่าย      
ซ้ือสินคา้และค่าบริการจ่าย - - 96 96 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มและราคาตลาด 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 1 1 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 13 5 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่าย - - 1 1 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
ค่าซ่อมและบริการหลงัการขาย - - 3 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 9 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายได้      
ขายสินคา้  121 98 121 97 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริการและรับจา้งอ่ืน 2 3 2 3 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ประเทศท่ี  

ช่ือบริษทั 
กิจการ
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
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บริษทั วีพีเค ออโต ้จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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บริษทั บิซมอเตอร์ส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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   พนกังานและการขายวสัดุส้ินเปลือง      
ดอกเบ้ียรับ - - 4 2 ร้อยละ 1.05 ต่อปี และร้อยละ 1.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - - 94 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใช้จ่าย      
ซ้ือสินคา้และค่าบริการจ่าย - - 96 96 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มและราคาตลาด 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 1 1 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 13 5 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่าย - - 1 1 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
ค่าซ่อมและบริการหลงัการขาย - - 3 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 9 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายได้      
ขายสินคา้  121 98 121 97 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริการและรับจา้งอ่ืน 2 3 2 3 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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 หน่วย: ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายไดค่้าบริหารจดัการ 2 2 2 2 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั  
รายไดเ้งินปันผล 2 12 2 12 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใช้จ่าย      
ค่าเช่า - 2 - 2 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2 - 2 - ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายได้      
ขายสินคา้  11 3 6 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริการและรับจา้งอ่ืน 1 11 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ 2 2 1 - ร้อยละ 2.20 ต่อปี 
รายไดค่้าเช่าท่ีดินและรายไดค่้าเช่า 4 6 - - ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
   สาํนกังาน      
ค่าใช้จ่าย      
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 6 2 4 3 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 - 1 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าซ่อมและบริการหลงัการขาย 4 3 3 2 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 1 6 - 1 ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า - 1 - - ราคาตน้ทุนและตน้ทุนบวกอตัรากาํไรข้ึนตน้

ไม่เกินร้อยละ 5 

5.2 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 41,196,581 37,804,575 24,017,945 19,348,232 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 402,020 508,068 269,109 262,086 
รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 41,598,601 38,312,643 24,287,054 19,610,318 

 

 

 

 

 

 

56-1 One Report | 144



31 
 

5.3 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563          
มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - - 40,451 130,075 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 22,913 44,568 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - 12,555,155 59,677,706 
บริษทั  ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั - - - 529,479 
บริษทั  ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - - 74,900 - 
 - - 12,693,419 60,381,828 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั 23,064,465 15,729,334 23,064,465 15,729,334 
บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั 365,161 159,062 263,430 107,828 
บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั 118,702 297,689 118,702 297,689 
 23,548,328 16,186,085 23,446,597 16,134,851 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส จาํกดั 2,185,353 247,021 2,162,330 - 
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 40,000 - - 
บริษทั ไทยรุ่ง ดิสทริบิวชัน่  จาํกดั 22,033 - - - 
 2,207,386 287,021 2,162,330 - 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,755,714 16,473,106 38,302,346 76,516,679 
     
ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - - 67 7,745 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 186,103 624,190 
บริษทั ไทยออโต ้ เพรสพาร์ท จาํกดั - - 1,600 - 
บริษทั  ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั - - 6,832 36,400 
 - - 194,602 668,335 
บริษัทร่วม     
บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั 197,950 197,950 197,950 197,950 
บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั 118,765 130,235 118,765 130,235 
 316,715 328,185 316,715 328,185 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 87,112 235,712 - - 
บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี  จาํกดั 2,514,345 2,321,925 - - 
บริษทั บิซรีซอร์ส จาํกดั - 55,781 - - 
 2,601,457 2,613,418 - - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,918,172 2,941,603 511,317 996,520 

     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - - 114,000,000 119,000,000 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 103,000,000 90,000,000 
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั - - 27,000,000 - 
 - - 244,000,000 209,000,000 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 60,000,000 60,000,000 - - 
บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส  จาํกดั 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,000,000 90,000,000 274,000,000 239,000,000 
    
เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษัทย่อย    
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - - 7,518,618 18,555 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 4,558,005 831,951 
บริษทั ไทยออโต ้ เพรสพาร์ท จาํกดั - - 17,525,578 18,928,949 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - 2,295,844 - 
 - - 31,898,045 19,779,455 
บริษัทร่วม    
บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั 56,078 5,512 - - 
 56,078 5,512 - - 
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส จาํกดั - 5,643 - - 
บริษทั วี.พี. ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั - 137,432 - - 
บริษทั บิซรีซอร์ส จาํกดั - 10,165 - - 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จาํกดั 21,400 42,800 - - 
 21,400 196,040 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,478 201,552 31,898,045 19,779,455 

     
เจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 2,310,065 - 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - 835,466 2,396,472 
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - - 240,000 - 
บริษทั  ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - - 700,000 - 
 - - 4,085,531 2,396,472 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั 224,757 155,150 224,757 155,150 
 224,757 155,150 224,757 155,150 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส จาํกดั 309,717 223,415 272,466 222,497 
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 227,964 573,474 51,467 74,599 
บริษทั วี.พี. แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จาํกดั 2,424 6,162 2,424 6,162 
บริษทั บิซรีซอร์ส จาํกดั 195,188 162,500 185,688 162,500 
บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี จาํกดั 24,656 - 24,655 - 
บริษทั วี.พี.เค. ออโต ้จาํกดั 5,350 5,350 - - 
บริษทั ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป  จาํกดั 20,800 - - - 
 786,099 970,901 536,700 465,758 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,010,856 1,126,051 4,846,988 3,017,380 

     
ต้นทุนงานค้างจ่ายกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 6,578,311 3,807,701 
รวมตน้ทุนงานคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,578,311 3,807,701 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จาํกดั 21,400 42,800 - - 
 21,400 196,040 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,478 201,552 31,898,045 19,779,455 

     
เจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 2,310,065 - 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - 835,466 2,396,472 
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - - 240,000 - 
บริษทั  ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - - 700,000 - 
 - - 4,085,531 2,396,472 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั 224,757 155,150 224,757 155,150 
 224,757 155,150 224,757 155,150 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส จาํกดั 309,717 223,415 272,466 222,497 
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 227,964 573,474 51,467 74,599 
บริษทั วี.พี. แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จาํกดั 2,424 6,162 2,424 6,162 
บริษทั บิซรีซอร์ส จาํกดั 195,188 162,500 185,688 162,500 
บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี จาํกดั 24,656 - 24,655 - 
บริษทั วี.พี.เค. ออโต ้จาํกดั 5,350 5,350 - - 
บริษทั ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป  จาํกดั 20,800 - - - 
 786,099 970,901 536,700 465,758 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,010,856 1,126,051 4,846,988 3,017,380 

     
ต้นทุนงานค้างจ่ายกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 6,578,311 3,807,701 
รวมตน้ทุนงานคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,578,311 3,807,701 
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5.4 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

        หน่วย: ลา้นบาท  
 1 มกราคม ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 เพิ่มข้ึน ลดลง พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบ้ีย 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
งบการเงินรวม      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
     บริษทั ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 60 - - 60 ร้อยละ 2.20 ต่อปี  ครบกาํหนดชาํระ

เม่ือทวงถาม 
     บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส จาํกดั 30 

 
- 
 

- 
 

30 
 
ร้อยละ 2.20 ต่อปี  ครบกาํหนดชาํระ
เม่ือทวงถาม 

     รวม 90 - - 90  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
บริษทัยอ่ย   
     บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั 90 13 - 103 ร้อยละ 1.65 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระ

ภายในเดือนมกราคม และมีนาคม  
พ.ศ. 2565 

     บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั 119 - (5) 114 ร้อยละ 1.65 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระ
ภายในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 

     บริษทั  ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั - 
 
 

30 
 
 

(3) 
 
 

27 
 
 

ร้อยละ 1.65 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระ
ภ า ย ใ น เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  แ ล ะ
กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2565 

     รวม 209 43 (8) 244  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
     บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส  จาํกดั 
 

30 
 

- 
 

- 
 

30 
 
ร้อยละ 2.20 ต่อปี  ครบกาํหนดชาํระ
เม่ือทวงถาม 

     รวม 30 - - 30  
รวมทั้งหมด 239 43 (8) 274  

  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน

จาํนวน 90 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัท่ีทาํการกูย้ืมบริษทัและบริษทัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัโดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั       

 5.5 วงเงินสินเช่ือกบัธนาคารท่ีใชร่้วมกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมหน่ึงแห่ง มีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงร่วมกนั ในวงเงิน 1,085 ลา้นบาท 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสดในมือ 213,942 227,410 80,000 80,000 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 2,592,883 2,298,264 714,970 699,804 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 295,217,131 218,869,198 195,981,710 102,527,929 
เงินฝากธนาคารเพ่ือการลงทุนสินทรัพยท์างการเงิน 5,002,387 - 5,002,387 - 

รวม 303,026,343 221,394,872 201,779,067 103,307,733 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย  

 หน่วย: บาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 
กองทุนเปิดตราสารหน้ี 232,598,404 110,000,000 142,595,043 80,000,000 
บวก กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมเงินลงทุน: ระดบั 1 (1,685,790) 

 
180,206 (2,055,536) 

 
145,816 

รวม 230,912,614 110,180,206 140,539,507 80,145,816 
ยอดคงเหลือตน้ปี 110,000,000 10,000,000 80,000,000 - 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 637,511,600 270,000,000 532,511,600 80,000,000 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (514,913,196) (170,000,000) (469,916,557) - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย:์ 
ระดบั 1 

 
(1,685,790) 

 
180,206 

 
(2,055,536) 

 
145,816 

ยอดคงเหลือปลายปี 230,912,614 110,180,206 140,539,507 80,145,816 
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรก่อนภาษีจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว ซ่ึงแสดงภายใตร้ายการ “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนเงิน 0.94 ลา้นบาทและ 0.11 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสดในมือ 213,942 227,410 80,000 80,000 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 2,592,883 2,298,264 714,970 699,804 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 295,217,131 218,869,198 195,981,710 102,527,929 
เงินฝากธนาคารเพ่ือการลงทุนสินทรัพยท์างการเงิน 5,002,387 - 5,002,387 - 

รวม 303,026,343 221,394,872 201,779,067 103,307,733 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย  

 หน่วย: บาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 
กองทุนเปิดตราสารหน้ี 232,598,404 110,000,000 142,595,043 80,000,000 
บวก กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมเงินลงทุน: ระดบั 1 (1,685,790) 

 
180,206 (2,055,536) 

 
145,816 

รวม 230,912,614 110,180,206 140,539,507 80,145,816 
ยอดคงเหลือตน้ปี 110,000,000 10,000,000 80,000,000 - 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 637,511,600 270,000,000 532,511,600 80,000,000 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (514,913,196) (170,000,000) (469,916,557) - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย:์ 
ระดบั 1 

 
(1,685,790) 

 
180,206 

 
(2,055,536) 

 
145,816 

ยอดคงเหลือปลายปี 230,912,614 110,180,206 140,539,507 80,145,816 
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรก่อนภาษีจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว ซ่ึงแสดงภายใตร้ายการ “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนเงิน 0.94 ลา้นบาทและ 0.11 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่-สุทธิ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 338,789,795 292,173,708 238,265,905 166,084,680 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,755,714 16,473,106 38,302,346 76,516,679 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (24,558,852) (25,158,852) (24,558,852) (25,158,852) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 339,986,657 283,487,962 252,009,399 217,442,507 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
    ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,918,172 2,941,603 511,317 996,520 
    ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 769,074 1,802,040 622,717 622,717 
    ภาษีซ้ือตั้งพกั 1,375,986 2,022,854 826,475 947,863 
    ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 6,612,559 6,352,672 4,847,814 4,094,258 
    รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ 504,493 426,740 442,607 353,762 
    ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย - 945,365 - - 
    อ่ืนๆ 8,241,763 4,554,995 5,613,272 3,623,582 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,422,047 19,046,269 12,864,202 10,638,702 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ 360,408,704 302,534,231 264,873,601 228,081,209 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการค้ากจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     
อายุหนีค้้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 271,914,921 220,534,646 193,073,435 130,266,494 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 41,114,035 46,291,816 20,482,782 10,664,342 
   3 - 6 เดือน 722,009 89,140 155,844 - 
   6 - 12 เดือน 447,356 22,423,268 - 22,362,136 
   มากกว่า 12 เดือน 24,591,474 2,834,838 24,553,844 2,791,708 
รวม 338,789,795 292,173,708 238,265,905 166,084,680 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (24,558,852) (25,158,852) (24,558,852) (25,158,852) 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 314,230,943 267,014,856 213,707,053 140,925,828 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายุหนีค้้างชําระ     
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทย่อย     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 10,989,357 60,381,828 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - - 1,704,062 - 
รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 12,693,419 60,381,828 
     
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 20,448,346 16,186,085 20,346,615 16,134,851 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 3,099,982 - 3,099,982 - 
รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม 23,548,328 16,186,085 23,446,597 16,134,851 
     
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 187,593 67,623 160,000 - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 2,019,793 219,398 2,002,330 - 
รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,207,386 287,021 2,162,330 - 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,755,714 16,473,106 38,302,346 76,516,679 

 

9. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย  
หน่วย: บาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2564  2563  2564 

 
2563 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา        
จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิ        
เรียกร้องจากผูว้่าจา้ง 24,297,678  27,325,455  1,505,739  3,432,094 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
รวมมูลค่าสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 24,297,678  27,325,455  1,505,739  3,432,094 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสญัญางานใหบ้ริการท่ีเป็นงานท่ีอยูร่ะหว่างทาํในส่วนของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี  

หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564  2563  2564  2563 
จาํนวนเงินของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน        
บวกกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 133,551,699  158,215,678 22,770,344 71,716,171

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 6,824,059 10,063,117  1,464,606  789,852

10. สินค้าคงเหลอื-สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย:บาท 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน สินคา้เส่ือมคุณภาพ/ลา้สมยั สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 31,578,028 54,261,094 (2,013,546) (1,989,961) 29,564,482 52,271,133 
งานระหวา่งทาํ 89,827,555 75,551,857 (2,843,307) (2,636,828) 86,984,248 72,915,029 
วตัถุดิบ 145,122,904 131,049,213 (24,025,715) (21,473,111) 121,097,189 109,576,102 
สินคา้ระหว่างทาง 1,837,700 2,061,715 - - 1,837,700 2,061,715 
รวม 268,366,187 262,923,879 (28,882,568) (26,099,900) 239,483,619 236,823,979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน่วย:บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน สินคา้เส่ือมคุณภาพ/ลา้สมยั สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 26,359,852 25,854,129 (1,300,000) (1,100,000) 25,059,852 24,754,129 
งานระหว่างทาํ 72,321,713 58,593,972 (2,687,075) (2,474,075) 69,634,638 56,119,897 
วตัถุดิบ 70,710,859 58,176,512 (10,707,347) (9,005,300) 60,003,512 49,171,212 
สินคา้ระหว่างทาง 1,837,700 2,061,715 - - 1,837,700 2,061,715 
รวม 171,230,124 144,686,328 (14,694,422) (12,579,375) 156,535,702 132,106,953 
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ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่ง สาํหรับปี พ.ศ.2564 และพ.ศ. 2563 จาํนวนเงิน 20.67 
ลา้นบาทและ (7.82) ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมคาํนวณจากงบการเงินของฝ่ายบริหาร
ของบริษทัร่วมจาํนวนหน่ึงแห่งท่ียงัไม่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมนั้น และงบการเงินท่ี
ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษทัไดรั้บงบการเงินของบริษทัร่วมซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัร่วมแห่งนั้นโดยงบการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลแตกต่างจากงบการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมไดจ้ดัทาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ในระหว่างปี บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผล
จากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 

ระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ไทย ออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั 10,215,813 (148,957) 1,520,450 3,087,611 
บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั 7,300,854 (11,212,541) - 9,000,000 
บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั 3,148,776 3,539,287 - - 
รวม 20,665,443 (7,822,211) 1,520,450 12,087,611 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย มูลค่าจากการใชค้าํนวณโดยใช้
เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม การประมาณการดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสด
ซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยถ์าวรถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

  
  หน่วย: บาท 

 
ช่ือบริษทัยอ่ย 

ประเทศท่ีจดัตั้งและ
สถานท่ีหลกัของ

ธุรกิจ 

เจา้ของและสิทธิใน
การออกเสียงท่ีถือ
โดยส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุม 

(ร้อยละ) 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จจดัสรร
สาํหรับส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุม

สะสม 

บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ไทย 6 393,291  5,834,520 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ไทย 6 149,467  4,151,693 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไทย 9 681,880  41,240,736 
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั ไทย - (163)  2,506 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ไทย ว.ีพ.ีออโต้เซอร์วสิ จํากดั     
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ไทย 6.44 64,639  5,760,286 
รวม   1,289,114  56,989,741 
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บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ไทย 6 393,291  5,834,520 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ไทย 6 149,467  4,151,693 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไทย 9 681,880  41,240,736 
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั ไทย - (163)  2,506 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ไทย ว.ีพ.ีออโต้เซอร์วสิ จํากดั     
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ไทย 6.44 64,639  5,760,286 
รวม   1,289,114  56,989,741 
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       ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 

บริษทัยอ่ย เงินปันผลจ่าย 
 2564 2563 

บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั - 40,000,000 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - 13,500,000 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - 48,000,000 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - 40,000,000 

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่-สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 2564 2563 

เงินลงทุนในบริษทั แอล พี แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ซ่ิง 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 24,000 24,000 
หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าเงินลงทุน (24,000) (24,000) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิ - - 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน–สุทธิ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร รวม 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 161,755,500 515,000 82,000 162,352,500 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 161,755,500 515,000 82,000 162,352,500 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - (336,178) (53,366) (389,544) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (14,306) (2,294) (16,600) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - (350,484) (55,660) (406,144) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 161,755,500 178,822 28,634 161,962,956 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 161,755,500 164,516 26,340 161,946,356 

47 
      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารเพ่ือใหเ้ช่า โดยแต่ละสญัญาเช่าไดร้ะบุระยะเวลาเช่าเม่ือเร่ิมแรกท่ี
ไม่สามารถยกเลิกสญัญาเป็นเวลา 1-15 ปี การต่ออายสุญัญาคร้ังต่อไปเป็นการเจรจากบัผูเ้ช่า   

บริษทัจดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดย บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จาํกัด ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ ตามรายงานลงวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ราคาประเมินมีจาํนวน 330 ลา้นบาท 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,059,480,679 1,058,251,173 1,968,620,467 115,758,278 148,611,124 4,670,042 4,355,391,763 
ซ้ือเพิ่ม - -  7,743,507   1,801,889   840,000   12,432,560   22,817,956  
โอนเขา้ (โอนออก) 165,214 -  87,108,985   460,650   9,576,966  (6,943,603)  90,368,212  
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (12,126,885)  (59,065,186)  (8,030,278)  (2,798,941)  (465,054)  (82,486,344) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,059,645,893 1,046,124,288  2,004,407,773   109,990,539   156,229,149   9,693,945   4,386,091,587  
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (11,256,756)  (644,726,041)  (1,555,502,279) (100,991,434)  (140,989,750)  -   (2,453,466,260) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (415,046)  (37,749,259)  (75,681,367)  (5,344,974)  (3,606,392)  -    (122,797,038) 
โอนเขา้(โอนออก)  -    16,600   (45,893,129)  (321,120)  (2,855,139)  -    (49,052,788) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -    11,572,782   59,035,086   7,917,089   2,676,195   -    81,201,152  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  (11,671,802)  (670,885,918)  (1,618,041,689)  (98,740,439)  (144,775,086)  -   (2,544,114,934) 
ค่าเผือ่การด้อยค่า 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - -  (4,724,442) - - -  (4,724,442) 
โอนเขา้ - -  (3,513,908) - - -  (3,513,908) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  -    -    (8,238,350)  -    -    -    (8,238,350) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,048,223,923   413,525,132   408,393,746   14,766,844   7,621,374   4,670,042   1,897,201,061  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,047,974,091   375,238,370   378,127,734   11,250,100   11,454,063   9,693,945   1,833,738,303  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตจาํนวน 101 ลา้นบาท และ 104 ลา้นบาทตามลาํดบั 
ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย 
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อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารเพ่ือใหเ้ช่า โดยแต่ละสญัญาเช่าไดร้ะบุระยะเวลาเช่าเม่ือเร่ิมแรกท่ี
ไม่สามารถยกเลิกสญัญาเป็นเวลา 1-15 ปี การต่ออายสุญัญาคร้ังต่อไปเป็นการเจรจากบัผูเ้ช่า   

บริษทัจดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดย บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จาํกัด ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ ตามรายงานลงวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ราคาประเมินมีจาํนวน 330 ลา้นบาท 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,059,480,679 1,058,251,173 1,968,620,467 115,758,278 148,611,124 4,670,042 4,355,391,763 
ซ้ือเพิ่ม - -  7,743,507   1,801,889   840,000   12,432,560   22,817,956  
โอนเขา้ (โอนออก) 165,214 -  87,108,985   460,650   9,576,966  (6,943,603)  90,368,212  
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (12,126,885)  (59,065,186)  (8,030,278)  (2,798,941)  (465,054)  (82,486,344) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,059,645,893 1,046,124,288  2,004,407,773   109,990,539   156,229,149   9,693,945   4,386,091,587  
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (11,256,756)  (644,726,041)  (1,555,502,279) (100,991,434)  (140,989,750)  -   (2,453,466,260) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (415,046)  (37,749,259)  (75,681,367)  (5,344,974)  (3,606,392)  -    (122,797,038) 
โอนเขา้(โอนออก)  -    16,600   (45,893,129)  (321,120)  (2,855,139)  -    (49,052,788) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -    11,572,782   59,035,086   7,917,089   2,676,195   -    81,201,152  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  (11,671,802)  (670,885,918)  (1,618,041,689)  (98,740,439)  (144,775,086)  -   (2,544,114,934) 
ค่าเผือ่การด้อยค่า 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - -  (4,724,442) - - -  (4,724,442) 
โอนเขา้ - -  (3,513,908) - - -  (3,513,908) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  -    -    (8,238,350)  -    -    -    (8,238,350) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,048,223,923   413,525,132   408,393,746   14,766,844   7,621,374   4,670,042   1,897,201,061  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,047,974,091   375,238,370   378,127,734   11,250,100   11,454,063   9,693,945   1,833,738,303  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตจาํนวน 101 ลา้นบาท และ 104 ลา้นบาทตามลาํดบั 
ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 725,293,152 479,240,513 897,529,154 59,416,824 100,299,660 4,589,956 2,266,369,259 
ซ้ือเพิ่ม - - 5,371,447 1,346,023 840,000 13,658,321 21,215,791 
รับโอน/(โอนออก) 165,214 - 6,163,103 460,650 9,576,966 (6,850,648) 9,515,285 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (58,406,362) (5,353,858) (2,782,586) (534,180) (67,076,986) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 725,458,366 479,240,513 850,657,342 55,869,639 107,934,040 10,863,449 2,230,023,349 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (11,256,756) (331,205,139) (785,615,694) (49,432,344) (96,214,137) - (1,273,724,070) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (415,046) (12,203,134) (27,016,208) (3,484,469) (2,543,075) - (45,661,932) 
รับโอน/(โอนออก) - - - (321,120) (2,855,139) - (3,176,259) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - 58,376,352 5,306,940 2,782,580 - 66,465,872 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (11,671,802) (343,408,273) (754,255,550) (47,930,993) (98,829,771) - (1,256,096,389) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 714,036,396 148,035,374 111,913,460 9,984,480 4,085,523 4,589,956 992,645,189 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 713,786,564 135,832,240 96,401,792 7,938,646 9,104,269 10,863,449 973,926,960 

 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิตจาํนวน 31 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาทตามลาํดบั 
ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,624 ลา้นบาท และจาํนวน 1,619 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และจาํนวน 978 ลา้นบาท และ 1,022 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2565 บริษทัมีการทาํสัญญาให้เช่าท่ีดิน และอาคารท่ีเหมราช กบับริษทัแห่งหน่ึง ระยะเวลาสัญญา
เช่า 1 ปี 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์

โรงงาน และ
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 101,959,479 434,650 2,855,140 105,249,269 
เพิ่มข้ึน 8,238,464 - - 8,238,464 
โอนออก (80,852,927) (434,650) (2,855,140) (84,142,717) 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 29,345,016 - - 29,345,016 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (50,850,000) (321,120) (2,855,139) (54,026,259) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (7,753,658) - - (7,753,658) 
โอนออก 45,893,130 321,120 2,855,139 49,069,389 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (12,710,528) - - (12,710,528) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (3,835,715) - - (3,835,715) 
โอนออก 3,513,908 - - 3,513,908 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (321,807) - - (321,807) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 47,273,764 113,530 1 47,387,295 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 16,312,681 - - 16,312,681 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตทั้งจาํนวน 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์

โรงงาน และ
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 101,959,479 434,650 2,855,140 105,249,269 
เพิ่มข้ึน 8,238,464 - - 8,238,464 
โอนออก (80,852,927) (434,650) (2,855,140) (84,142,717) 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 29,345,016 - - 29,345,016 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (50,850,000) (321,120) (2,855,139) (54,026,259) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (7,753,658) - - (7,753,658) 
โอนออก 45,893,130 321,120 2,855,139 49,069,389 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (12,710,528) - - (12,710,528) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (3,835,715) - - (3,835,715) 
โอนออก 3,513,908 - - 3,513,908 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (321,807) - - (321,807) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 47,273,764 113,530 1 47,387,295 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 16,312,681 - - 16,312,681 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตทั้งจาํนวน 
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  หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิการใช้
อาคาร 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์โรงงาน 
และเคร่ืองมือ รวม 

ราคาทุน      
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,290,748 434,650 2,855,140 - 8,580,538 
เพิ่มข้ึน - - - 8,238,464 8,238,464 
โอนออก - (434,650) (2,855,140) - (3,289,790) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 5,290,748 - - 8,238,464 13,529,212 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (529,075) (321,120) (2,855,139) - (3,705,334) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (529,075) - - (1,647,693) (2,176,768) 
โอนออก - 321,120 2,855,139 - 3,176,259 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (1,058,150) - - (1,647,693) (2,705,843) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,761,673 113,530 1 - 4,875,204 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,232,598 - - 6,590,771 10,823,369 
 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวน 

17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,515,993 29,611,753 19,328,607 19,299,818 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (20,432,090) (19,870,775) (3,897,492) (3,575,661) 
 9,083,903 9,740,978 15,431,115 15,724,157 
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กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษี ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู้ภาษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากผลขาดทุนทางภาษี ผลขาดทุนทางภาษีท่ีกลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้    
   หมดอายใุนอีก  1 ปี 5,146,420  9,691,503 
   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 11,701,567  22,928,277 
   หมดอายตุามสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 647,418,088  582,140,705 

  
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้    
   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี -  2,104,648 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนแม่พิมพร์อตดับญัชี–สุทธิ 50,724,388 53,847,323 54,747,262 59,047,157 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 24,458,586 30,423,054 3,289,626 3,289,626 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,968,630 27,106,138 11,280,015 20,835,594 
รวม 92,151,604 111,376,515 69,316,903 83,172,377 

19. วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นอ่ืนกับธนาคารจาํนวน 116         
ล้านบาท  และ 2,019 ล้านบาท  ตามลําดับในงบการเงินรวม  และจํานวน  46 ล้านบาท  และ 1,623 ล้านบาทตามลําดับ               
ในงบการเงินเฉพาะกิจการวงเงินดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นอ่ืนกับธนาคารจาํนวน 135         
ล้านบาท  และ 2,033 ล้านบาท  ตามลําดับในงบการเงินรวม  และจํานวน  53 ล้านบาท  และ 1,628 ล้านบาทตามลําดับ               
ในงบการเงินเฉพาะกิจการวงเงินดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั 
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   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี -  2,104,648 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนแม่พิมพร์อตดับญัชี–สุทธิ 50,724,388 53,847,323 54,747,262 59,047,157 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 24,458,586 30,423,054 3,289,626 3,289,626 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,968,630 27,106,138 11,280,015 20,835,594 
รวม 92,151,604 111,376,515 69,316,903 83,172,377 

19. วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
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ล้านบาท  และ 2,019 ล้านบาท  ตามลําดับในงบการเงินรวม  และจํานวน  46 ล้านบาท  และ 1,623 ล้านบาทตามลําดับ               
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 314,675,039 224,732,745 210,717,346 120,583,627 
ประมาณการหน้ีสิน 4,438,691 3,125,947 4,438,691 3,125,947 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,478 201,552 31,898,045 19,779,455 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 319,191,208 228,060,244 247,054,082 143,489,029 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,115,638 8,362,557 8,805,317 4,959,225 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,010,856 1,126,051 4,846,988 3,017,380 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,769,340 44,543,803 35,308,443 34,121,153 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,638,038 1,557,871 1,124,036 1,141,048 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 11,602,602 15,461,801 1,464,606 789,852 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,522,735 958,340 581,638 732,494 
อ่ืนๆ 13,572,595 13,803,567 7,160,659 5,326,589 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 87,231,804 85,813,990 59,291,687 50,087,741 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 406,423,012 313,874,234 306,345,769 193,576,770 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

 
มูลค่าอนาคต
ของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน   

 ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,148,756 (129,292) 2,019,464 11,142,023 (123,094) 11,018,929 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินสิบปี 5,149,477 (170,374) 4,979,103 408,756 (959) 407,797 

รวม 7,298,233 (299,666) 6,998,567 11,550,779 (124,053) 11,426,726 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

 

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,340,000 (233,247) 2,106,753 601,633 (117,396) 484,237 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินสิบปี 9,244,432 (527,816) 8,716,616 4,741,405 (462,357) 4,279,048 

รวม 11,584,432 (761,063) 10,823,369 5,343,038 (579,753) 4,763,285 

22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 79,761,256 90,786,886 55,606,890 61,881,339 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,938,168 8,921,317 3,707,510 6,265,717 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,035,989 1,073,870 741,662 757,951 
กลบัรายการผลประโยชน์พนกังาน - (4,817,050) - (3,384,011) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (9,122,380) (16,203,767) (7,126,387) (9,914,106) 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 77,613,033 79,761,256 52,929,675 55,606,890 
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 หน่วย: บาท 
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 2564 2563 2564 2563 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์
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ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,938,168 8,921,317 3,707,510 6,265,717 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,035,989 1,073,870 741,662 757,951 
กลบัรายการผลประโยชน์พนกังาน - (4,817,050) - (3,384,011) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (9,122,380) (16,203,767) (7,126,387) (9,914,106) 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุน 4,660,471 6,861,634 2,669,576 4,885,480 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 578,629 575,738 419,646 118,766 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,735,057 2,557,815 1,359,950 2,019,422 
กลบัรายการผลประโยชน์พนกังาน - (4,817,050) - (3,384,011) 
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 6,974,157 5,178,137 4,449,172 3,639,657 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) มีดงัน้ี 
 (อตัราร้อยละ/ปี) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด   1.41%-1.53%  1.49% 
เงินเดือนในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน 4.00%-5.00%  4.00% 
อตัรามรณะ ร้อยละ 105 ของตาราง

มรณะไทย พ.ศ.2560  
ร้อยละ 105 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี

 หน่วย : บาท 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์พนกังาน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด    
เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท ์ (70,667,582)  (47,605,835) 
เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท ์ (73,047,675)  (49,162,336) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 78,265,680  52,560,115 
ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ 81,129,175  54,416,696 
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 หน่วย : บาท 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์พนกังาน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราการข้ึนเงินเดือน    
เพิ่มข้ึน 2% 88,599,935  59,377,436 
เพิ่มข้ึน 1% 81,719,725  54,863,000 
ลดลง 1% (70,078,345)  (47,167,344) 
ลดลง 2% (65,146,836)  (43,883,206) 

อตัราการหมุนเวียน    
เพิ่มข้ึน 40% (62,882,194)  (42,649,586) 
เพิ่มข้ึน 20% (68,652,264)  (46,386,571) 
ลดลง 20% 84,060,342  56,156,007 
ลดลง 40% 94,725,850  62,775,663 

23. สํารองตามกฏหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

24. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 4,481,308 7,497,196 4,481,309 7,497,197 
ดอกเบ้ียรับ 3,818,669 3,350,145 5,407,116 3,340,275 
รายไดค้่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ     

 รถรับส่งพนกังานและการขายวสัดุส้ินเปลือง 7,703,683 2,317,387 2,362,924 949,875 
รายไดค้่าเช่า 4,609,600 9,290,312 1,333,480 10,617,814 
อ่ืน ๆ 19,517,214 31,134,356 16,900,580 10,535,830 
รวม 40,130,474 53,589,396 30,485,409 32,940,991 
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 หน่วย : บาท 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์พนกังาน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราการข้ึนเงินเดือน    
เพิ่มข้ึน 2% 88,599,935  59,377,436 
เพิ่มข้ึน 1% 81,719,725  54,863,000 
ลดลง 1% (70,078,345)  (47,167,344) 
ลดลง 2% (65,146,836)  (43,883,206) 

อตัราการหมุนเวียน    
เพิ่มข้ึน 40% (62,882,194)  (42,649,586) 
เพิ่มข้ึน 20% (68,652,264)  (46,386,571) 
ลดลง 20% 84,060,342  56,156,007 
ลดลง 40% 94,725,850  62,775,663 

23. สํารองตามกฏหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

24. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 4,481,308 7,497,196 4,481,309 7,497,197 
ดอกเบ้ียรับ 3,818,669 3,350,145 5,407,116 3,340,275 
รายไดค้่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ     

 รถรับส่งพนกังานและการขายวสัดุส้ินเปลือง 7,703,683 2,317,387 2,362,924 949,875 
รายไดค้่าเช่า 4,609,600 9,290,312 1,333,480 10,617,814 
อ่ืน ๆ 19,517,214 31,134,356 16,900,580 10,535,830 
รวม 40,130,474 53,589,396 30,485,409 32,940,991 
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25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทั และพนักงานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0-100 ของเงินสะสมท่ีหกัจากพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทัในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท  

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
   ของพนกังาน 356,967,151 357,581,567 225,578,832 217,621,675 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,946,193 137,549,394 48,838,523 49,913,817 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,203,364,811 881,235,806 714,218,592 484,200,214 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ     
   งานระหว่างทาํ 8,407,368 64,254,664 (14,233,464) 47,713,170 

27. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        
สาํหรับปีปัจจุบนั 27,191,572  -  27,191,572  - 
        
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 657,075  5,462,984  293,042  688,660 
รวม 27,848,647  5,462,984  27,484,614  688,660 
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   

 งบการเงินรวม 
 2564   2563 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดร้วม   107,568,245    (85,224,053) 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  21,513,649  20  (17,044,811) 
ผลกระทบจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ 
ลงทุน 

  13,161,926    18,089,282 

ผลขาดทุนในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
81,130 

   
2,178,733 

ผลกระทบทางภาษีจากส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุน 
    ในเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   

  
(4,133,089) 

   
1,564,443 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,875,236    731,336 
ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้   (987,547)    (3,820,114) 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั   (439,187)    244,675 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้ายการตดับญัชี   -    3,519,440 
ผลขาดทุนสะสมท่ีนาํมาใชใ้นงวด   (3,223,471)    - 
รวม 25.89  27,848,647  (6.40)  5,462,984 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   111,179,965    221,833 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  22,235,993  20  44,367 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (304,090)    (21,211,522) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,921,853    18,498,372 
ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้    (948,212)    (582,927) 
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น
สินทรัพย ์  

 
- 

 
 

 
420,930 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้ายการตดับญัชี   -    3,519,440 
ผลขาดทุนสะสมท่ีนาํมาใชใ้นงวด   (420,930)    - 
รวม 24.72  27,484,614  310.44  688,660 

        

56-1 One Report | 172



59 
      

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   

 งบการเงินรวม 
 2564   2563 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดร้วม   107,568,245    (85,224,053) 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  21,513,649  20  (17,044,811) 
ผลกระทบจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ 
ลงทุน 

  13,161,926    18,089,282 

ผลขาดทุนในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
81,130 

   
2,178,733 

ผลกระทบทางภาษีจากส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุน 
    ในเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   

  
(4,133,089) 

   
1,564,443 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,875,236    731,336 
ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้   (987,547)    (3,820,114) 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั   (439,187)    244,675 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้ายการตดับญัชี   -    3,519,440 
ผลขาดทุนสะสมท่ีนาํมาใชใ้นงวด   (3,223,471)    - 
รวม 25.89  27,848,647  (6.40)  5,462,984 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
หน่วย : บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   111,179,965    221,833 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  22,235,993  20  44,367 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (304,090)    (21,211,522) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,921,853    18,498,372 
ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้    (948,212)    (582,927) 
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น
สินทรัพย ์  

 
- 

 
 

 
420,930 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้ายการตดับญัชี   -    3,519,440 
ผลขาดทุนสะสมท่ีนาํมาใชใ้นงวด   (420,930)    - 
รวม 24.72  27,484,614  310.44  688,660 
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28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญับาง
ประการสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

บริษทั 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน  

บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษบางประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน           
พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1610 (2)/2554 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 สาํหรับการผลิตช้ินส่วนโลหะป๊ัม
ข้ึนรูปภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง 
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การส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 400 ลา้นบาท 

บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั 
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ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกินห้าปีนบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาํไร
สุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนตามท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริม 

รายได้จากการขายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นรายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
จาํนวน 151.58 ลา้นบาทและ 87.67 ลา้นบาทตามลาํดบั 

29. เงินปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35.45 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70.90 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

30. ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

1) เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 619,846,931 บาท เป็น 590,846,931 
บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัมิไดจ้าํหน่ายออก จาํนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท ซ่ึงหุน้จาํนวนดงักล่าวเป็นหุน้ท่ีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการแปลงสภาพโครงการ ESOP 2015 

2) เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษทัได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่ กรรมการ ท่ีปรึกษา และ พนกังาน
ของบริษทั และบริษทัยอ่ย (“โครงการ ESOP 2021”)  

ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

บริษทัไดเ้พิ่มทุนท่ีชาํระแลว้จากเดิมจาํนวน 590,446,931 บาท เน่ืองจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
(ESOP 2021) ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 4,600,000 หน่วย หรือเท่ากบั 4,600,000 หุน้ 
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31. สํารองเพือ่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2564 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหแ้ก่ กรรมการ ท่ีปรึกษา 
และพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย (“โครงการ ESOP 2021”) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ดงัน้ี 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจะ
จดัสรรให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ESOP”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก 

วนัท่ีออกและเสนอขาย : ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ESOP 

จาํนวนท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 29,000,000 หน่วย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ : 3.44 บาท ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามจาํนวนท่ีกาํหนด

ดงัน้ี 
- ภายในปีท่ี 1 จาํนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บ
การจดัสรรจากบริษทั 
- ภายในปีท่ี 2 จาํนวนอีกไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ งหมดท่ีแต่ละคน
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั (รวมทั้งส้ินร้อยละ 60 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 
- ภายในปีท่ี 3 จาํนวนอีกไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ งหมดท่ีแต่ละคน
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั (รวมทั้งส้ินร้อยละ 90 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 
- ภายหลงัปีท่ี 3 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดได ้(รวมทั้งส้ินร้อยละ 
100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 
หากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังใดจะทาํให้เกิดเศษหุ้นท่ีไม่ถึงจาํนวนเต็มของ
หน่วยการซ้ือขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลกัทรัพยใ์ห้ปัดส่วนท่ีทาํให้เกิดเศษหุ้น
ดงักล่าวไปรวมใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัท่ีใช้สิทธิ
ตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัใช้
สิทธิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชอ้ยูจ่าํนวน 24,400,000 หน่วย 
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บริษทัได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ซ่ึงจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงาน โดยมี
รายละเอียดโดยสงัเขปของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงัน้ี 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

วนัท่ีออกและเสนอขาย : 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
จาํนวนท่ีเสนอขาย : 29,000,000 หน่วย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีบริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ : 5 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั  
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือครบระยะเวลาทุกๆ 1 ปี ปีละไม่เกินร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯท่ีไดจ้ดัสรรให ้หากไม่ใชสิ้ทธิในปีใด สามารถยกยอดสะสมไปใชใ้นปี
ถดัไปได ้

กาํหนดการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยกาํหนดการ
ใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย วนัท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดด้าํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั TRU-ESOP 2015 จากเดิมราคา 
5 บาทต่อหุ้น เป็น 4.956 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) และอตัราการใช้สิทธิจากเดิม 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น เป็น   
1 หน่วยต่อ 1.00894 หุน้ 

ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดด้าํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั TRU-ESOP 2015 จากเดิมราคา 
4.956 บาทต่อหุ้น เป็น 4.924 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) และอตัราการใชสิ้ทธิจากเดิม 1 หน่วยต่อ 1.00894  
หุน้ เป็น 1 หน่วยต่อ 1.00656 หุน้ 

ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และทาํให้ใบสําคญัแสดงสิทธิส้ินสภาพลงและไม่สามารถ
นาํไปใชไ้ดอี้ก 
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32. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
แสดงวิธีการคาํนวณไดด้งัน้ี 

    สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 
        งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2564   2563   2564   2563 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของ               
  ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 78,430,484  (91,364,581)  83,695,351  (466,827) 
               
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้ปี (หุน้) 590,846,931  590,846,931  590,846,931  590,846,931 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกระหว่างงวด        
     โดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั   (ESOP 2021) 1,837,425  -  1,837,425  - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        

ระหวา่งปี (ขั้นพ้ืนฐาน) (หุ้น) 592,684,356  590,846,931  592,684,356  590,846,931 
               
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.13  (0.15)  0.14  (0.00) 

           
จาํนวนหุน้สามญั (ขั้นพ้ืนฐาน) (หุน้) 592,684,356  590,846,931  592,684,356  590,846,931 
ผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ        
      ซ้ือหุน้สามญั (ESOP 2021) 7,113,732  -  7,113,732  - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        
  ระหวา่งปี (ปรับลด) (หุน้) 599,798,088  590,846,931  599,798,088  590,846,931 
               
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.13  (0.15)  0.14  (0.00) 
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33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายใน
การขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน  
กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนต์ (2) ธุรกิจผลิต
อุปกรณ์สําหรับใช้ผลิตรถยนต์ (ประกอบด้วยธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์และจ๊ิก และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอะไหล่และ
ช้ินส่วน) และ (3) ธุรกิจจาํหน่ายรถยนต์และศูนยบ์ริการรถยนต์และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ
ไทย ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: ลา้นบาท 
 ธุรกิจรับจา้ง

ประกอบและ
รับจา้งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัรถยนต ์

ธุรกิจผลิตอุปกรณ์
สาํหรับใชผ้ลิตรถยนต ์

ธุรกิจจาํหน่ายรถยนต์
ศูนยบ์ริการรถยนต ์ อ่ืนๆ 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากภายนอก 795 459 1,044 824 126 240 14 7 - - 1,979 1,530 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 1 119 128 92 208 8 12 (219) (349) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 795 460 1,163 952 218 448 22 19 (219) (349) 1,979 1,530 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 128 30 146 55 20 35 4 - 6 - 304 120 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น         40 54 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย           (67) (59) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (190) (192) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม-วิธีส่วนไดเ้สีย 

         21 (8) 

ตน้ทุนทางการเงิน          - (1) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (28) (5) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี       80 (91) 
         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ - - - - 162 162 - - - - 162 162 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 875 778 760 768 177 328 - - 22 23 1,834 1,897 
สินทรัพยส่์วนกลาง         1,854 1,628 
รวมสินทรัพย ์      3,850 3,687 

 
กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
ลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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 หน่วย: ลา้นบาท 
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การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากภายนอก 795 459 1,044 824 126 240 14 7 - - 1,979 1,530 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 1 119 128 92 208 8 12 (219) (349) - - 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
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         21 (8) 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ - - - - 162 162 - - - - 162 162 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 875 778 760 768 177 328 - - 22 23 1,834 1,897 
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กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
ลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเส่ียงในเร่ืองการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิด         
ความเสียหายแก่กลุ่มบริษทัดงันั้น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดย กาํหนดวงเงินสินเช่ือและใหสิ้นเช่ืออยา่ง
ระมดัระวงั นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจาก
การไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนและ
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน
ภายในหน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากปริมาณการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศค่อนขา้งน้อย จึงทาํให้ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศอยูใ่น
ระดบัตํ่า 
ลาํดับช้ันของมลูค่ายติุธรรม 
กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีมี
สาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563  ดงัน้ี  

 หน่วย: บาท  
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2  

 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 230,912,614 110,180,206 - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ - - 161,946,356 161,962,956 
     
      

 หน่วย: บาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2  

 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 140,539,507 80,145,816 - - 
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35. ภาระผูกพนั 

35.1 หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 
หน่วย: 
ลา้นบาท 

หน่วย: 
ลา้นบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
เพ่ือคํ้าประกนัผลงาน 0.18 25.47 - 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ - 7.86 5.78 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
เพ่ือคํ้าประกนัผลงาน 0.15 28.31 0.20 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ - 7.38 5.40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้ท่ีออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
เป็นจาํนวนเงิน 0.18 และ 0.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัการขายสินคา้ท่ีออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 0.2 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไว้
ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.15:1  
และ 0.12:1  ตามลาํดบั และเฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.14:1 และ 0.10:1  ตามลาํดบั 

37. การจัดประเภทรายการ 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับการจดัประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดั
ประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 

รายการบญัชี  ตามรายงานไว ้  
จาํนวนท่ี            
จดัประเภท   

ตามท่ีจดัประเภท
ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ  20,058,048  (10,317,070)  9,740,978 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ  10,317,070  (10,317,070)  - 
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38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

��ว��������การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถว้น ไม่เป� นเท�จ ไม่ทาํให้ผูอ้��นสําคัญผิด หร� อไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้งใน

สาระสาํคญั   นอกจากนี�  บริษทัขอรับรองว่า 

 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบั�านะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที�ดี เพ��อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที�เป� น

สาระสาํคญัทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�ดี  และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� �� �นัวาคม ���� ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ��� งครอบคลุมถ�งขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการนี�  เพ��อเป� นหลกั�านว่าเอกสารทั�งหมดเป� นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เป� นผูล้งลายม�อช��อกาํกบัเอกสารนี� ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่

มีลายม�อช��อของ นายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ กาํกบัไว ้บริษัทจะถ�อว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

                                              ช��อ           ตาํแหน่ง          ลายม�อช��อ 

 

นายสมพงษ ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                                             

 

ช��อ          ตาํแหน่ง          ลายม�อช��อ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ      นายภคัวฒัน์  สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษทั                                   

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

ดร.ปราณี เผอิญโชค
ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 28 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536

อายุ 83 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยโคสท์ไลท์ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 -	ไม่มี	-

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	13	แห่ง
	 •	2503	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2530	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.ไทย	วี.พี.คอร์ปอเรชั่น
	 •	2532	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์	
	 •	2534	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.ไทย	วี.พี.	ออโต้เซอร์วิส
	 •	2535	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
	 •	2535	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
	 •	2536	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้
	 •	2537	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2544	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.ไทยออโต้	เพรสพาร์ท
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.บิซ	มอเตอร์ส
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.เลกซัส	ออโต้	ซิตี้
	 •	2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจ.วีพีเค	ออโต้
	 •	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
 • 25	มี.ค.	2565	:	125,588,325	หุ้น	(21.09%)
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อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาโท	สาขาวิศวอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น
	 •	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	49)		
	 •	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่น	8	
	 •	หลักสูตร	การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	มส.1)	
	 •	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่น	7	(วพน.7)	สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 •	หลักสูตร	Director	Certification	™Program	26/2003	:	IOD
ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	2	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน		รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่,	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 	 	 		 บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
	 •	2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	15	แห่ง
	 •	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ	บจ.เคียววะ	ไทยรุ่ง
	 •	2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ	บจ.ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
	 •	2535	-	ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการ	บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
	 •	2532	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์	
	 •	2534	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.ไทย	วี.พี.	ออโต้เซอร์วิส
	 •	2544	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.ไทยออโต้	เพรสพาร์ท
	 •	2529	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2530	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย	วี.พี.คอร์ปอเรชั่น
	 •	2535	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
	 •	2537	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2539	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยออโต้	คอนเวอชั่น
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บิซ	มอเตอร์ส
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เลกซัส	ออโต้	ซิตี้
	 •	2550	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เดลต้า	ไทยรุ่ง	
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น	6	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ไทย
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
	 •	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	 	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการ	นิติบุคคลอาคารชุด	สราญชล	พัทยา	คอนโดมิเนียม
	 •	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	นิติบุคคลอาคารชุด	นอร์ทพ้อยท์
	 •	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-
สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
 • 25	มี.ค.	2565	:	63,432,825	หุ้น	(10.65%)

นายสมพงษ์  เผอิญโชค 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 28 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536
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นางสาวแก้วใจ  เผอิญโชค
กรรมการและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 22 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 20 เมษายน 2543

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	Bachelor	Degree	in	Financial	Administration	University	of	New	England	Australia
	 •	หลักสูตร	Executive	Program	“Owner/President	Management	Program”	รุ่น	42		Harvard	Business	School
	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	หลักสูตร	Winning	with	Strategy	:	YPO	(Thailand)
	 •	หลักสูตร	Secret	of	Effective	Business	:	YPO	(Thailand)
	 •	หลกัสตูร	Cambridge-Thammasat	Executive	Education	Program	“leadership”	รุน่ที	่1		มหาวทิยาลยัแคมบรดิจ์	ประเทศองักฤษ 
	 •	หลักสูตร	การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส�าเร็จ	รุ่นที่	3	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	หลักสูตร	The	Boss	Executive	Educational	Program	รุ่นที่	38	Management	and	Psychology
	 •	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	55)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.23)
	 •	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	11	สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 •	หลักสูตร	Director	Certification	Program	29/2003	:	IOD
	 •	หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	10/2015
ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	14	แห่ง
	 •	2536	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.ไทย	วี.พี.	คอร์ปอเรชั่น
	 •	2537	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2539	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.บิซ	มอเตอร์ส
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.เลกซัส	ออโต้	ซิตี้
	 •	2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ	วีพีเค	ออโต้
	 •	2550	-	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.บิซรีซอร์ส
	 •	2531	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2534	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย	วี.พี.ออโต้เซอร์วิส
	 •	2534	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์	
	 •	2535	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
	 •	2536	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สินธรณี	พร๊อพเพอร์ตี้
	 •	2544	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยออโต้	เพรสพาร์ท
	 •	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น		2	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	สมาคมรถเช่าไทย
	 •	ปัจจุบัน	ประธาน	ชมรมจรรยาบรรณ	หอการค้าไทย
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-
สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 •	25	มี.ค.	2565	:		99,153,765		หุ้น	(16.65%)
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อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมยานยนต์	มหาวิทยาลัยโคเวนทรี	ประเทศอังกฤษ
 •	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	63)	

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 -	ไม่มี	-

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	13	แห่ง
	 •	2537	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.สินธรณี	พร๊อพเพอร์ตี้
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.บิซ	มอเตอร์ส
	 •	2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บจ.ไทย	วี.พี.ออโต้เซอร์วิส
	 •	2540	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
	 •	2544	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยออโต้	เพรสพาร์ท
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย	วี.พี.คอร์ปอเรชั่น
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์	
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
	 •	2550	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บิซรีซอร์ส
	 •	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เคียววะ	ไทยรุ่ง
	 •	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
 • 25	มี.ค.	2565	:		97,428,225		หุ้น	(16.36%)

นายวุฒิชัย  เผอิญโชค
กรรมการและกรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 26 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2539
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 16 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 11 สิงหาคม 2548

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	Wagner	College,	นิวยอร์ค	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่น	10
	 •	หลักสูตร	นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	5
	 	 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สัญญา	ธรรมศักดิ์
	 •	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)
	 •	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 •	หลักสูตร	Director	Certification	Program	9/2001	:	IOD
	 •	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ปี	2010	:	IOD

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	5	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและ	
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
	 •	2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ,	กรรมการผู้อ�านวยการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการบริหาร	บมจ.	เอ็ม	บี	เค
	 •	2552	-	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท,	รองประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 บมจ.	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี
	 •	2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ดูโฮม
	 •	2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	82	แห่ง
	 •	2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ดวงแคปปิตอล
	 •	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ	บมจ.เอ็ม	บี	เค	จ�านวน	81	แห่ง
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 •	2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการ		สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 •	25	มี.ค.	2565	:		18,014		หุ้น	(0.003%)
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อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาตรี	สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	กรุงเทพฯ
หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 -	ไม่มี	-
ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,	 กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	 และ 
	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	ฝ่ายบริหาร	บจ.เด็นโซ่	(ประเทศไทย)
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น	จ�านวน	13	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	รองประธาน	สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ	ของสภาอุตสาหกรรมฯ	5	คณะ 
	 •	ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
	 •	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
	 •	ปัจจุบัน	อุปนายก	ฝ่ายบริหารและวางแผน	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	สถาบันไทย-เยอรมัน
	 •	ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันยานยนต์
	 •	ปัจจุบัน	 ประธานอนุกรรมการ	 กรรมการบริหารและก�ากับติดตามการพัฒนาก�าลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน 
	 	 (7+1	สาขา)	กระทรวงศึกษาธิการ
	 •	ปัจจุบัน	 ประธาน	 คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพ่ือพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์ชิ้นส่วน	 (กรอ.อศ.)	 
	 	 กระทรวงศึกษาธิการ
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
	 •	ปัจจุบัน	 รองประธาน	 สภาที่ปรึกษา	 สภาพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	 ชุดที่	 9	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ของ 
	 	 กระทรวงแรงงาน	3	คณะ
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
	 •	ปัจจุบัน	ประธาน	คณะกรรมการกิจกรรมนักศีกษา	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
	 •	ปัจจุบัน	ประธาน	คณะท�างาน	กกร.ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ	4IR	ภายใต้โครงการ	ASEAN	Human	Empowerment 
	 	 and	Development	(AHEAD	Legacy	Project)
	 •	ปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ	International	Academy	for	Quality	(IAQ)
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-
สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 -	ไม่มี	-

นายถาวร ชลัษเฐียร
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 9 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 22 เมษายน 2556
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นายทวนชัย  มั่นจิต
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2563

นายุทำวุนชัยุ  มั�นจิต
กรรมการบริษััท

กรรมการบริหารความเสี่ี�ยง

รวมระยะเวลาการดำำารงตำำาแหน่่ง 2 ปีี
วัน่ที่่�เร่�มดำำารงตำำาแหน่่ง วัน่ที่่� 28 เมษายน่ 2563

อิายุุ 65 ปีี

คุณีวุุฒิิการศึึกษา :
 • ปีริญญาตรี คณะวิิศัวิกรรมศัาสตร์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกล้ัาธุนบุรี

หลัักสููตรการอิบรมจาก สูถาบัน IOD :
 - ไม่มี -

ประสูบการณี์การทำำางาน :
การดุำารงตำาแหน่งในบริษัทจดุทะเบียน จำานวิน 1 แห่ง
 • 2563-ปัีจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารควิามเสี�ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์
การดุำารงตำาแหน่งในบริษัทจำากัดุ จำานวิน 1 แห่ง
 • 2521-2563 รองปีระธุาน บจ.อีซูซุมอเตอร์ส (ปีระเทศัไทย)
การดุำารงตำาแหน่งในนิติบุคคลัอ่�น
 - ไม่มี -
การดุำารงตำาแหน่งในกิจการที�แข่งขัน/เกี�ยวิเน่�องกับธุุรกิจของบริษัท
 - ไม่มี -

สูัดสู่วุนการถือิหุ�น TRU :
 - ไม่มี -

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 -	ไม่มี	-

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท,	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	2521-2563	รองประธาน	บจ.อีซูซุมอเตอร์ส	(ประเทศไทย)
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 -	ไม่มี	-
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รศ.ดร.พิภพ อุดร
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาเอก	สาขาการตลาด	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill,	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาโท	สาขาการตลาด	George	Washington	University,	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
	 •	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	155/2018	:	IOD
	 •	หลักสูตร	Director	Certification	Program	270/2019	:	IOD
	 •	หลักสูตร	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	13/2020	:	IOD
	 •	หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	36/2020	:	IOD

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	2	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
	 •	2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 	 บมจ.ปตท.	น�้ามันและการค้าปลีก
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	2564	-	ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	2547	-	ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ระดับ	9	ภาควิชาการตลาด	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 -	ไม่มี	-
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นายลิม วี เอิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายขาย	OEM	และต่างประเทศ

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 16 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ปี 2548

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาตรี	Mechanical	Engineering	University	of	Arkansas	USA

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
		 -	ไม่มี	-

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	2562	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ด้านขายและการตลาด		บจ.	ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 •	25	มี.ค.	2565	:	100,000	หุ้น	(0.0002%)
	 	 นางเปรมฤดี	ลิม	(ภรรยา)	243,400	หุ้น	(0.0409%)
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นางอุษา  วัชระศรีสุนทรี
ผู้จัดการทั่วไป	ด้านทรัพยากรบุคคล

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 15 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 16 มีนาคม 2549

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาโท	สาขารัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
		 -	ไม่มี	-

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	ปัจจุบัน		ผู้จัดการทั่วไป	ด้านทรัพยากรบุคคล		บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	4	แห่ง
	 •	2562	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ด้านทรัพยากรบุคคล		บจ.	ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
	 •	2559	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ด้านทรัพยากรบุคคล		บจ.	ไทย	ออโต้	เพรสพาร์ท
	 •	2559	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ด้านทรัพยากรบุคคล		บจ.ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์	
	 •	2559	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ด้านทรัพยากรบุคคล		บจ.	ไทยอัลติเมทคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 -	ไม่มี	-
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นายภัควัฒน์  สุวรรณมาโจ
ผู้จัดการทั่วไป	ด้านธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท

(ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน)

รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 17 ปี 
วันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ปี 2547

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
	 •	ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
		 •		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	7/2005	:	IOD	
	 •		หลักสูตร	Company	Secretary	Program	10/2005	:	IOD	

ประสบการณ์การท�างาน :
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง
	 •	2563	-	ปัจจุบัน		 เลขานุการบริษัท		บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
	 •		2558	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการทั่วไป	ด้านธุรกิจ		บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
	 •		2547	-	2557		 	 ผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน		บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	2	แห่ง
	 •	2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บจ.	เดลต้า	ไทยรุ่ง
	 •		2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บจ.	ทีทีอาร์	ไทยรุ่ง
การด�ารงต�าแหน่งในนิติบุคคลอื่น
	 -	ไม่มี	-
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
	 -	ไม่มี	-
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(2) หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั        

         

 เลขานุการของบริษทั จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผดิชอบ

ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะ

กรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี    

     

 1. จดัท�าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี        

  ก. ทะเบียนกรรมการ       

  ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษทั  

  ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้      

 2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได ้

  เสียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท�าการนบั 

  แต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น       

 3. ด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนประกาศก�าหนด     

 4. ให้ค �าแนะน�าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และพึงปฏิบติัดา้นการก�ากบัดูแลในการด�าเนิน 

      กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย       

 5. ท�าหนา้ท่ีในการด�าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้   

 6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 7. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแล เช่น ส�านกังานกลต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล  

  และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแล และสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย  

 8. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั       
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เอกสารแนบ 2
 (3) ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร ในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกี่ยวข้อง มดีังนี้
                               รายช่ือบริษทั บริษทั

  รายช่ือกรรมการ TRU TRT TVS TUC TAP TTR TAC DTC KTR TVP ICCK VPA LAC

1. ดร. ปราณี เผอิญโชค C, P C, P C, P C, P C, P / C, P C, P C, P C, P

2. นายสมพงษ ์เผอิญโชค V, # /, # /, # V, # /, # /, C / / /, C / / / /

3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค /, # / / /, # / / /, * /, * /, * /, *

4. นายวฒิุชยั เผอิญโชค /, # / /, # / / / / / /, * / /

5. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล //, X

6. นายถาวร ชลษัเฐียร //, X

7. นายทวนชยั มัน่จิต /
8. รศ.ดร.พิภพ อุดร //, X

8. นายลิม วี เอิน * *

9. นางอุษา วชิระศรีสุนทรี * * * * *

10. นายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ * /,* /

หมายเหตุ    1.  สญัลกัษณ์ต าแหน่งของผูบ้ริหาร

                 C  = ประธานกรรมการ              V = รองประธานกรรมการ             / = กรรมการ             //  = กรรมการอิสระ       X = กรรมการตรวจสอบ      

                 P = ประธานกรรมการบริหาร                 # = กรรมการบริหาร            * = ผูบ้ริหาร

                    2. สญัลกัษณ์บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
TRU บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)
TRT บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จ ากดั
TVS  บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จ ากดั
TUC บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จ ากดั
TAP บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จ ากดั
TTR บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จ ากดั
TAC บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จ ากดั
DTC บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จ ากดั
KTR บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จ ากดั
TVP บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

 ICCK บริษทั อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส จ ากดั
VPA บริษทั วี.พี. ออโต ้เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั
LAC บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี จ ากดั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งบริษทัร่วมบริษทัยอ่ย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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     1                                                                                                                                 
  

บริ�ทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน� 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

�อกสารแนบ � 

 

รายละ�อ�ยด�ก��ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษทั 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นายอนุเทพ  พีรอมร 

ตาํแหน่ง    รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 

    สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ เครื�องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัสยาม 

 

ประวตักิารอบรม  Factory Management รุ่นที� ��  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   

ประสบการณ์การทํางาน  บริ�ทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน�  

    สงักดั ฝ่ายจดัหา 

     ช่วง พ�ศ� ���� –  พ�ศ� ���� 

     ตาํแหน่ง : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายจดัหา 

    สงักดั ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต 

     ช่วง พ�ศ� ���� –  พ�ศ� ���� 

     ตาํแหน่ง : รองผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต 

    สงักดั ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน 

     ช่วง พ�ศ� ���� –  พ�ศ� ���� 

     ตาํแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน 

     

ท��อยู่ปัจจุบนั    บา้นเลขที� 13  ซอยกรุงธนบุรี6  ถนนกรุงธนบุรี 

    แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

    มือถือ    085-661-4430 
                   E-mail : pc_anuthep@thairung.co.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

�อก�ารแนบ � 

 

ทรั�ย��ินท��ใ�� ในการ�ระกอบ�ุรกจิ 

ทรั�ย��ิน�าวร�ลกัท��บริษัทและบริษัทย่อยใ��ในการ�ระกอบ�ุรกจิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี�  
 

รายการ 
มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ (บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  

หลกัประกนั/ภาระผกูพนัของ

สญัญาเงินกู ้

ที�ดินและสิ�งปรับปรุงที�ดิน/1 1,047,974,091 เป็นของบริษทั - 

อาคารและสิ�งปรับปรุงอาคาร/2 375,238,370 ”  - 

เคร��องจกัรอุปกรณ์โรงงานและเคร��องม�อ 378,127,734 ”   - 

เคร��องใชส้าํนกังาน 11,250,100 ”    - 

ยานพาหนะ 11,454,063 ”    - 

งานระหว่างก่อสร้าง 9,693,945 ”     - 

รวมทั�งสิ�น 1,833,738,303   
 

หมายเหตุ    1� ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน บริเวณเขตหนองแขม กรุงเทพฯ  ประมาณ �� ไร่ , ที�ดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช  

                        จงัหวดัชลบุรี ประมาณ 60 ไร่ และในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี�  อินดสัเทรียล เอสเทรส จงัหวดัระยอง  

      ประมาณ 121 ไร่ ซึ� งที�ดินทั�งหมดเป็นที�ตั�งโรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  �� อาคารและสิ�งปรับปรุงอาคาร เป็นอาคารโรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ� งตั�งอยู่บนที�ดินใน หมายเหตุ � 

 
 

- �ินทรั�ย��ม่ม��วั�นท����า��ัในการ�ระกอบ�ุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทสิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธิ�  เคร��องหมายการคา้ มูลค่า 

��,949 บาท  และลิขสิทธิ� ซอฟแวร์ มูลค่า 7,115,007 บาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 

- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�เหมาะสม

แลว้แต่ประเภทของธุรกิจนั�น ๆ  สาํหรับนโยบายการบริหาร  จะใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่ละบริษทั 

ประกอบธุรกิจใหม้ีกาํไร  ดว้ยความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทันั�น ๆ  และภายใตก้รอบ

นโยบายจากบริษทัแม่ 
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บริ�ทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน� 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

�อกสารแนบ � 

 

รายละ�อ�ยด�ก��ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษทั 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นายอนุเทพ  พีรอมร 

ตาํแหน่ง    รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 

    สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ เครื�องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัสยาม 

 

ประวตักิารอบรม  Factory Management รุ่นที� ��  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   

ประสบการณ์การทํางาน  บริ�ทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน�  

    สงักดั ฝ่ายจดัหา 

     ช่วง พ�ศ� ���� –  พ�ศ� ���� 

     ตาํแหน่ง : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายจดัหา 

    สงักดั ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต 

     ช่วง พ�ศ� ���� –  พ�ศ� ���� 

     ตาํแหน่ง : รองผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต 

    สงักดั ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน 

     ช่วง พ�ศ� ���� –  พ�ศ� ���� 

     ตาํแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน 

     

ท��อยู่ปัจจุบนั    บา้นเลขที� 13  ซอยกรุงธนบุรี6  ถนนกรุงธนบุรี 

    แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

    มือถือ    085-661-4430 
                   E-mail : pc_anuthep@thairung.co.th 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

�อก�ารแนบ � 

 

ทรั�ย��ินท��ใ�� ในการ�ระกอบ�ุรกจิ 

ทรั�ย��ิน�าวร�ลกัท��บริษัทและบริษัทย่อยใ��ในการ�ระกอบ�ุรกจิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี�  
 

รายการ 
มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ (บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  

หลกัประกนั/ภาระผกูพนัของ

สญัญาเงินกู ้

ที�ดินและสิ�งปรับปรุงที�ดิน/1 1,047,974,091 เป็นของบริษทั - 

อาคารและสิ�งปรับปรุงอาคาร/2 375,238,370 ”  - 

เคร��องจกัรอุปกรณ์โรงงานและเคร��องม�อ 378,127,734 ”   - 

เคร��องใชส้าํนกังาน 11,250,100 ”    - 

ยานพาหนะ 11,454,063 ”    - 

งานระหว่างก่อสร้าง 9,693,945 ”     - 

รวมทั�งสิ�น 1,833,738,303   
 

หมายเหตุ    1� ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน บริเวณเขตหนองแขม กรุงเทพฯ  ประมาณ �� ไร่ , ที�ดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช  

                        จงัหวดัชลบุรี ประมาณ 60 ไร่ และในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี�  อินดสัเทรียล เอสเทรส จงัหวดัระยอง  

      ประมาณ 121 ไร่ ซึ� งที�ดินทั�งหมดเป็นที�ตั�งโรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  �� อาคารและสิ�งปรับปรุงอาคาร เป็นอาคารโรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ� งตั�งอยู่บนที�ดินใน หมายเหตุ � 

 
 

- �ินทรั�ย��ม่ม��วั�นท����า��ัในการ�ระกอบ�ุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทสิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธิ�  เคร��องหมายการคา้ มูลค่า 

��,949 บาท  และลิขสิทธิ� ซอฟแวร์ มูลค่า 7,115,007 บาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 

- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�เหมาะสม

แลว้แต่ประเภทของธุรกิจนั�น ๆ  สาํหรับนโยบายการบริหาร  จะใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่ละบริษทั 

ประกอบธุรกิจใหม้ีกาํไร  ดว้ยความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทันั�น ๆ  และภายใตก้รอบ

นโยบายจากบริษทัแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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บริษทั ไทยร�่ งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �ม�า�น� 

แบบ ��-� One Report �ระจาํ�ี ���� 

เ�ก�ารแนบ �  

 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารกาํกบัดูแลกจิการ ฉบับเตม็ และจรรยาบรร���รกจิฉบับเตม็���บริ�ั��ด�จดั�ํา 

 

 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรร��นการดาํเนิน��รกิจ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็

ไซดข์องบริษทัฯ โดยท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมไดจ้ากรายละเอียดที� 

http://www.thairung.co.th/th/investor��.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม

และจรรยาบรรณธึรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�า
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน� 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

เอกสารแนบ � 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ได้ปฏิบติัหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

กาํกบัดูแล ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลที�สาํคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน  การ

สอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี�ยง  การสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานการตรวจสอบทุจริต  การเสนอแต่งตั�งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

โดยในปี ���� มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล จาํนวน � ครั� ง และคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกครั� ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที�ใน ปี ���� ดงันี�  

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานขอ้มูลที�สาํคัญของงบการเงินรายไตรมาสและ

ประจาํปี งบการเงินรวมในปี ���� ของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน� และ บริษทัย่อย �ึ� งไดจ้ดัทาํตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดส้อบทานประเด็นที�เป็นสาระสาํคัญ รายการพิเ�ษและไดรั้บคาํชี� แจงจาก

ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและผูบ้ริหารว่า ไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รวมทั�ง การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผูส้อบบญัชี 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที�พอใจ จึงไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าว 

นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการปี

ละ � ครั� ง เพ��อปรึกษาหาร� อกันอย่างอิสระ�ึงข้อมูลที�มีสาระสําคัญในการจัดทาํงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที�

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั�งพ�ติการณ์อนัควรสงสัย �ึ�ง

ในปี ���� ผูส้อบบญัชีไม่ไดม้ีขอ้สังเกตที�เป็นสาระสาํคญัและไม่พบพ�ติการณ์อนัควรสงสัย ส่งผลให้การจดัทาํงบ

การเงินและงบการเงินรวมของบริษทั เช��อ��อได ้โปร่งใส และสามาร�ตรวจสอบได ้

2. การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการท��ด� 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและบรรษทัภิบาลที�ดี 

พบว่า กรรมการบริษทัและพนักงานไดป้ฏิบติัตามหลกัการที�กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทัได้

ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเน��อง 

นอกจากนี�  ยงัได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเท�ไทยและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเ�พาะรายการเกี�ยวโยง

และรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมทั�งเปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเท�ไทยทราบอยา่ง�ูกตอ้งตามเวลาที�กาํหนด 
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บริษทั ไทยร�่ งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �ม�า�น� 

แบบ ��-� One Report �ระจาํ�ี ���� 

เ�ก�ารแนบ �  

 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารกาํกบัดูแลกจิการ ฉบับเตม็ และจรรยาบรร���รกจิฉบับเตม็���บริ�ั��ด�จดั�ํา 

 

 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรร��นการดาํเนิน��รกิจ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็

ไซดข์องบริษทัฯ โดยท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมไดจ้ากรายละเอียดที� 

http://www.thairung.co.th/th/investor��.php 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน� 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

เอกสารแนบ � 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ได้ปฏิบติัหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

กาํกบัดูแล ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลที�สาํคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน  การ

สอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี�ยง  การสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานการตรวจสอบทุจริต  การเสนอแต่งตั�งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

โดยในปี ���� มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล จาํนวน � ครั� ง และคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกครั� ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที�ใน ปี ���� ดงันี�  

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานขอ้มูลที�สาํคัญของงบการเงินรายไตรมาสและ

ประจาํปี งบการเงินรวมในปี ���� ของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั �มหาชน� และ บริษทัย่อย �ึ� งไดจ้ดัทาํตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดส้อบทานประเด็นที�เป็นสาระสาํคัญ รายการพิเ�ษและไดรั้บคาํชี� แจงจาก

ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและผูบ้ริหารว่า ไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รวมทั�ง การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผูส้อบบญัชี 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที�พอใจ จึงไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าว 

นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการปี

ละ � ครั� ง เพ��อปรึกษาหาร� อกันอย่างอิสระ�ึงข้อมูลที�มีสาระสําคัญในการจัดทาํงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที�

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั�งพ�ติการณ์อนัควรสงสัย �ึ�ง

ในปี ���� ผูส้อบบญัชีไม่ไดม้ีขอ้สังเกตที�เป็นสาระสาํคญัและไม่พบพ�ติการณ์อนัควรสงสัย ส่งผลให้การจดัทาํงบ

การเงินและงบการเงินรวมของบริษทั เช��อ��อได ้โปร่งใส และสามาร�ตรวจสอบได ้

2. การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการท��ด� 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและบรรษทัภิบาลที�ดี 

พบว่า กรรมการบริษทัและพนักงานไดป้ฏิบติัตามหลกัการที�กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทัได้

ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเน��อง 

นอกจากนี�  ยงัได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเท�ไทยและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเ�พาะรายการเกี�ยวโยง

และรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมทั�งเปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเท�ไทยทราบอยา่ง�ูกตอ้งตามเวลาที�กาํหนด 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และรายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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บริษทั ไทยรุ่งย�เนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

3. การสอบทานระบบ�ระ�มนิการบริ�ารความ�ส��ย� 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ 

โดยพิจารณาปัจจยัเสี�ยงทั�งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที�จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

เพื�อใหอ้ย�ใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

ในปี 2564 มีประเด็นความเสี�ยงที�สาํคญัใน เรื� อง สถานการณ์โควิด �� แพร่ระบาดไปทั�วโลก จึงส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจตอ้งหยุดชะงกั ทั�งนี�  ฝ่ายจัดการไดป้ระเมินความเสี�ยงล่วงหน้าและจัดการความเสี�ยง โดยกาํหนด

มาตรการป้องกนั เพื�อรองรับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น การกาํหนดแผนฉุกเฉิน สาํหรับการผลิตเพื�อสาํรองสินคา้ จดัหา

อุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดใหก้บัพนกังาน ทาํกิจกรรมป้องกนัการติดเชื�อกบัพนกังานและการป้องกนัจุดเสี�ยง เพื�อลด

โอกาสการติดเชื�ออย่างต่อเนื�อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จะได้รับรายงานผลการบริหารความเสี�ยงอย่าง

สมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที�ฝ่าย

ตรวจสอบภายในฯ รายงานทุกไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยยงัไม่พบ

ขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัหรือที�จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 
 

ในดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดส้อบทาน การปฏิบติังานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ตามแผนงานประจาํปีที�ไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่า ไดบ้รรลุตามเป้าหมายและดชันีตวัชี�วดั (KPIs) 

ที�กาํหนดไว ้รวมทั�งได้สอบทานความเหมาะสมของการกาํหนดผงัการบริหารงาน ความเพียงพอของอตัรากาํลงั 

กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน �ึ�งผลการปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สาํหรับการ

พฒันางานตรวจสอบนั�น ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัทั�งการพฒันาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบให้

เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

อีกทั�ง บริษัทได้กาํหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน �ึ� ง

ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ปีละ 1 ครั� ง มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ สรุปผล

รายงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบและร่วมกนัอภิปรายหาแนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ�งขึ�น 

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั�งได้

สอบทานมาตรการและการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตที�จะเกิดขึ�นไดใ้นระบบงานต่างๆ การตรวจสอบทุจริต

ตามมาตรฐานการประเมินความเสี�ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งต่อเนื�อง �ึ�งใน ปี ���� บริษทัไม่มีเรื�องร้องเรียน 

นอกจากนี�  บริษทัไดเ้ขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ต่อสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองเป็นสมาชิก �ึ� ง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีการนาํหลกัปฏิบติัตามค�่มือการกาํกบัด�แลกิจการที�ดีและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (CG Code) ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้ 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

6. �����������������������ู����������������������� ��������  ���� 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 

���� โดยนําเสนอว่าจา้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั ต่อคณะกรรมการบริษทั �ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาลไดพ้ิจารณาการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเหมาะสม จึงเห็น

ควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป� นผูส้อบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหน�� ง ด้วย

ค่าตอบแทนเป็นเงิน �.�� ลา้นบาท/ ปี (ปี 2563 = 1.44 ลา้นบาท/ ปี) ดงันี� 
 

นายเสถียร   วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

นายวิชยั   รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

น.ส.กุลธิดา   ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

น.ส.พชัรี  ศิริวงษศ์ิลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 
 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายใหก้าํกบัดูแล ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอย่างครบถว้น ���งมีความเห�น

ว่า บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิ

บาลที�ดีและมีระบบประเมินการบริหารจดัการความเสี�ยง รวมทั�งระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส

และเช��อถ�อได ้

 

 
 

(นายสุเวทย ์  ธีรวชิรกุล) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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3. การสอบทานระบบ�ระ�มนิการบริ�ารความ�ส��ย� 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ 

โดยพิจารณาปัจจยัเสี�ยงทั�งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที�จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

เพื�อใหอ้ย�ใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

ในปี 2564 มีประเด็นความเสี�ยงที�สาํคญัใน เรื� อง สถานการณ์โควิด �� แพร่ระบาดไปทั�วโลก จึงส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจตอ้งหยุดชะงกั ทั�งนี�  ฝ่ายจัดการไดป้ระเมินความเสี�ยงล่วงหน้าและจัดการความเสี�ยง โดยกาํหนด

มาตรการป้องกนั เพื�อรองรับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น การกาํหนดแผนฉุกเฉิน สาํหรับการผลิตเพื�อสาํรองสินคา้ จดัหา

อุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดใหก้บัพนกังาน ทาํกิจกรรมป้องกนัการติดเชื�อกบัพนกังานและการป้องกนัจุดเสี�ยง เพื�อลด

โอกาสการติดเชื�ออย่างต่อเนื�อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จะได้รับรายงานผลการบริหารความเสี�ยงอย่าง

สมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที�ฝ่าย

ตรวจสอบภายในฯ รายงานทุกไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยยงัไม่พบ

ขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัหรือที�จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 
 

ในดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดส้อบทาน การปฏิบติังานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ตามแผนงานประจาํปีที�ไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่า ไดบ้รรลุตามเป้าหมายและดชันีตวัชี�วดั (KPIs) 

ที�กาํหนดไว ้รวมทั�งได้สอบทานความเหมาะสมของการกาํหนดผงัการบริหารงาน ความเพียงพอของอตัรากาํลงั 

กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน �ึ�งผลการปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สาํหรับการ

พฒันางานตรวจสอบนั�น ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัทั�งการพฒันาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบให้

เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

อีกทั�ง บริษัทได้กาํหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน �ึ� ง

ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ปีละ 1 ครั� ง มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ สรุปผล

รายงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบและร่วมกนัอภิปรายหาแนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ�งขึ�น 

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั�งได้

สอบทานมาตรการและการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตที�จะเกิดขึ�นไดใ้นระบบงานต่างๆ การตรวจสอบทุจริต

ตามมาตรฐานการประเมินความเสี�ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งต่อเนื�อง �ึ�งใน ปี ���� บริษทัไม่มีเรื�องร้องเรียน 

นอกจากนี�  บริษทัไดเ้ขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ต่อสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองเป็นสมาชิก �ึ� ง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีการนาํหลกัปฏิบติัตามค�่มือการกาํกบัด�แลกิจการที�ดีและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (CG Code) ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้ 
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6. �����������������������ู����������������������� ��������  ���� 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 

���� โดยนําเสนอว่าจา้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั ต่อคณะกรรมการบริษทั �ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาลไดพ้ิจารณาการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเหมาะสม จึงเห็น

ควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป� นผูส้อบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหน�� ง ด้วย

ค่าตอบแทนเป็นเงิน �.�� ลา้นบาท/ ปี (ปี 2563 = 1.44 ลา้นบาท/ ปี) ดงันี� 
 

นายเสถียร   วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

นายวิชยั   รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

น.ส.กุลธิดา   ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ����  หรือ 

น.ส.พชัรี  ศิริวงษศ์ิลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 
 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายใหก้าํกบัดูแล ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอย่างครบถว้น ���งมีความเห�น

ว่า บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิ

บาลที�ดีและมีระบบประเมินการบริหารจดัการความเสี�ยง รวมทั�งระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส

และเช��อถ�อได ้

 

 
 

(นายสุเวทย ์  ธีรวชิรกุล) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยง �ึ�งจะทาํใหธุ้รกิจดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง จึงไดอ้นุมติัให้มี

การจดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ �ึ�งเป็นผูที้�มีประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารความเสี�ยง จาํนวน � ท่าน 

ปฏิบติัหนา้ที�ตามก�บตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงที�ไดก้าํหนดไว ้โดยในปี ���� มีการประชุมการบริหารความ

เสี�ยงรวม � ครั� ง เพื�อพิจารณาเรื�องที�สาํคญั สรุปไดด้งันี�  

1. กาํหนดและทบทวนแผนการบริหารความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยงทางธุรกิจ รวมทั�งการกาํหนด

มาตรการป้องกนั / แกไ้ขความเสี�ยงและการติดตามผล ใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

2. กาํกบัดูแลใหม้ีการจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ ที�มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธข์ององคก์ร รวมทั�ง

วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี�ยงที�เกิดขึ�น เพื�อใหผู้บ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานนาํไปกาํหนดมาตรการในการ

แจง้เตือน / ป้องกนั ความเสี�ยงเหล่านั�นให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได ้ภายใตก้ารควบคุมภายใน มาตรการ 

และ คู่มือการทาํงานต่างๆ ที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 

3. กาํกบัดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั “อุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย”์ โดยกาํชบัให้หัวหน้างาน

ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบติังานตามคู่มือการทาํงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติังานอย่าง

เคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของเครื�องจกัร เครื�องมือก่อนการทาํงาน และ�ึกอบรมพนักงานให้มี

ทกัษะเพิ�มขึ�น เพื�อลดความเสี�ยงทุกประเภทอนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคน 

4. สนับสนุนการพ�ันางานบริหารความเสี�ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกระดับทั�วทั� งองค์กร มีการ

บริหารจดัการความเสี�ยงที�สาํคญัใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

5. กาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจดัการความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจว่า มี

การปฏิบติังานตามระบบ / คู่มือการทาํงานต่างๆ สามารถลดหรือป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นได ้

6. สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหร้ะบบการบริหารความเสี�ยง 

เชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัการควบคุมภายในที�กาํหนด 

7. ในปี 2564 มีประเด็นความเสี�ยงที�สาํคญัใน เรื� อง สถานการณ์โควิด �� แพร่ระบาดไปทั�วโลก จึงส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจตอ้งหยุดชะงกั ทั�งนี�  �่ายจดัการไดป้ระเมินความเสี�ยงล่วงหน้าและจดัการความเสี�ยง โดย

กาํหนดมาตรการป้องกนั เพื�อรองรับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น การกาํหนดแผนฉุกเฉิน สาํหรับการผลิตเพื�อ

สาํรองสินคา้ จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดใหก้บัพนกังาน ทาํกิจกรรมป้องกนัการติดเชื�อกบัพนกังาน

และการป้องกนัจุดเสี�ยง เพื�อลดโอกาสการติดเชื�ออยา่งต่อเนื�อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จะไดรั้บ

รายงานผลการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

 จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีความมั�นใจว่า การบริหารความเสี�ยงของ

บริษทัฯ มีความต่อเนื�องและดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

(นายสมพงษ ์  เผอิญโชค) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั

จาํนวน � ท่าน  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที�สรรหาผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัท อย่างมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั�งจากรายชื�อที�ผูถ้ือหุ้นเสนอแนะ �ถา้มี� เพื�อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั�งการสรรหาผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการดาํรง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ในกรณีที�มีต ําแหน่งว่างลงเพื�อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั�งแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง นอกจากนี� ยงัมีหนา้ที�กาํหนด

นโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณา ทบทวน การกาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ที� เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เชื�อมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน โดยนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น

อิสระ เพื�อใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผูที้�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการดูแล

ผลประโยชน์แทนผูถ้ือหุน้ �ึ�งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  
 

 ในปี ����  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดม้ีการประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ดงันี�  
 

1. พิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี ���� ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ  และหน้าที� ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน 

ภายใตว้งเงินที�ผูถ้ือหุน้อนุมติั 
 

2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี ���� เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อที�

ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้

เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกนัแลว้ 
 

3. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ลาออกจากตาํแหน่ง และแต่งตั�ง

กรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษทัและผูถ้ือหุ้น

พิจารณาต่อไป 
 

4. พิจารณ าค่าตอบ แท นป ระจําปี  ���� และค่าตอบแท นป ระจําเดือน  ปี  ���� ให้แก่ป ระธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

5. ประเมินผลงานของ CEO เป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั

จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย �ึ�งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหส้าํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

เป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อ

ร่วมกนัอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

โดยผลการประเมิน ประจาํปี ���� ไดค้ะแนนเ�ลี�ย �.�� จากคะแนนเต็ม � หรือคิดเป็น ��% อยู่ในระดบั 

“ดีมาก” 
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

แบบ ��-� One Report ประจาํปี ���� 

 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยง �ึ�งจะทาํใหธุ้รกิจดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง จึงไดอ้นุมติัให้มี

การจดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ �ึ�งเป็นผูที้�มีประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารความเสี�ยง จาํนวน � ท่าน 

ปฏิบติัหนา้ที�ตามก�บตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงที�ไดก้าํหนดไว ้โดยในปี ���� มีการประชุมการบริหารความ

เสี�ยงรวม � ครั� ง เพื�อพิจารณาเรื�องที�สาํคญั สรุปไดด้งันี�  

1. กาํหนดและทบทวนแผนการบริหารความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยงทางธุรกิจ รวมทั�งการกาํหนด

มาตรการป้องกนั / แกไ้ขความเสี�ยงและการติดตามผล ใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

2. กาํกบัดูแลใหม้ีการจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ ที�มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธข์ององคก์ร รวมทั�ง

วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี�ยงที�เกิดขึ�น เพื�อใหผู้บ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานนาํไปกาํหนดมาตรการในการ

แจง้เตือน / ป้องกนั ความเสี�ยงเหล่านั�นให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได ้ภายใตก้ารควบคุมภายใน มาตรการ 

และ คู่มือการทาํงานต่างๆ ที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 

3. กาํกบัดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั “อุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย”์ โดยกาํชบัให้หัวหน้างาน

ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบติังานตามคู่มือการทาํงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติังานอย่าง

เคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของเครื�องจกัร เครื�องมือก่อนการทาํงาน และ�ึกอบรมพนักงานให้มี

ทกัษะเพิ�มขึ�น เพื�อลดความเสี�ยงทุกประเภทอนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคน 

4. สนับสนุนการพ�ันางานบริหารความเสี�ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกระดับทั�วทั� งองค์กร มีการ

บริหารจดัการความเสี�ยงที�สาํคญัใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

5. กาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจดัการความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจว่า มี

การปฏิบติังานตามระบบ / คู่มือการทาํงานต่างๆ สามารถลดหรือป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นได ้

6. สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหร้ะบบการบริหารความเสี�ยง 

เชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัการควบคุมภายในที�กาํหนด 

7. ในปี 2564 มีประเด็นความเสี�ยงที�สาํคญัใน เรื� อง สถานการณ์โควิด �� แพร่ระบาดไปทั�วโลก จึงส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจตอ้งหยุดชะงกั ทั�งนี�  �่ายจดัการไดป้ระเมินความเสี�ยงล่วงหน้าและจดัการความเสี�ยง โดย

กาํหนดมาตรการป้องกนั เพื�อรองรับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น การกาํหนดแผนฉุกเฉิน สาํหรับการผลิตเพื�อ

สาํรองสินคา้ จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดใหก้บัพนกังาน ทาํกิจกรรมป้องกนัการติดเชื�อกบัพนกังาน

และการป้องกนัจุดเสี�ยง เพื�อลดโอกาสการติดเชื�ออยา่งต่อเนื�อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จะไดรั้บ

รายงานผลการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

 จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีความมั�นใจว่า การบริหารความเสี�ยงของ

บริษทัฯ มีความต่อเนื�องและดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

(นายสมพงษ ์  เผอิญโชค) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
                                       

     8                                                                                                                                 
  

������ ������ ������������� � ��� �� ������� 

��� ��-� One Report ��������  ���� 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั

จาํนวน � ท่าน  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที�สรรหาผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัท อย่างมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั�งจากรายชื�อที�ผูถ้ือหุ้นเสนอแนะ �ถา้มี� เพื�อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั�งการสรรหาผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการดาํรง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ในกรณีที�มีต ําแหน่งว่างลงเพื�อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั�งแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง นอกจากนี� ยงัมีหนา้ที�กาํหนด

นโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณา ทบทวน การกาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ที� เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เชื�อมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน โดยนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น

อิสระ เพื�อใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผูที้�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการดูแล

ผลประโยชน์แทนผูถ้ือหุน้ �ึ�งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  
 

 ในปี ����  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดม้ีการประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง� ดงันี�  
 

1. พิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี ���� ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ  และหน้าที� ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน 

ภายใตว้งเงินที�ผูถ้ือหุน้อนุมติั 
 

2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี ���� เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อที�

ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้

เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกนัแลว้ 
 

3. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ลาออกจากตาํแหน่ง และแต่งตั�ง

กรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษทัและผูถ้ือหุ้น

พิจารณาต่อไป 
 

4. พิจารณ าค่าตอบ แท นป ระจําปี  ���� และค่าตอบแท นป ระจําเดือน  ปี  ���� ให้แก่ป ระธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

5. ประเมินผลงานของ CEO เป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั

จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย �ึ�งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหส้าํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

เป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อ

ร่วมกนัอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

โดยผลการประเมิน ประจาํปี ���� ไดค้ะแนนเ�ลี�ย �.�� จากคะแนนเต็ม � หรือคิดเป็น ��% อยู่ในระดบั 

“ดีมาก” 
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6. พิจารณาการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อ�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั ตามโครงการ ESOP Warrant 

���� ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน และเพื�อเป� นแรงจูงใจให้ผลการป�ิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ�น อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัและกลุ่มบริษทัมีผลประกอบการที�ดีตามมาในที�สุด 

 

โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้�ิบติัหน้าที�ครบถว้นตามที�ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ผูถ้ือหุ้นจึงมั�นใจไดว้่าการสรรหากรรมการ และการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป� นไปอยา่งมีหลกัเกณ��ที�โปร่งใส และเหมาะสม ภายใตแ้นวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั 

 

 

 

       ( นายถาวร  ชลษัเฐียร ) 
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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