ตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน)

“เป็นบริษัทของคนไทยที่ด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์

ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์
และอุปกรณ์จับยึด การผลิตชิ้นส่วน การรับจ้างประกอบ
และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลง
รถสเตชั่นวากอน หรือรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง
โดยความสามารถในการออกแบบพัฒนา และประกอบรถยนต์
ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย

”
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริ ษั ท ไทยรุ ่ ง ยู เ นี่ ย นคาร์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ก่ อ ตั้ ง และเติ บ โตบนเส้ น ทางการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นตั ว ถั ง และการ
ประกอบรถยนต์มาอย่างยาวนานและมั่นคง นับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทยรุ่งวิศวกรรม ขึ้นมาในปี 2510
โดยนายห้างวิเชียร เผอิญโชค และพัฒนาธุรกิจจนประสบความส�ำเร็จเป็นบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537
จวบจนวันนี้เป็นเวลา 50กว่าปี ที่บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ด�ำเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดส�ำหรับการผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การผลิต
เบาะ การรับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบ และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ และและรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆด้วยฝีมือและความ
สามารถของบุคลากรคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง
บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยังคงเน้นรายได้
จากงานชิ้นส่วน OEM งานรับจ้างประกอบ และพ่นสีรถยนต์ การขยายตลาดชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ไปยังภูมิภาคต่างๆ
ทัว่ โลก รวมถึงการหาพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ขยายธุรกิจเดิมและแสวงหาธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ทางบริษทั ได้เตรียมพร้อม
ในการเพิ่มศักยภาพของบริษัท โดยเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มก�ำไรของบริษัทในอนาคต  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกระแสการค้าและการลงทุนข้ามชาติ
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าด้วยศักยภาพของบริษทั ด้านการผลิตทีค่ รบวงจร ความยืดหยุน่ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่รวดเร็ว รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้รับโอกาสมากมาย
ที่รออยู่ข้างหน้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืน
เคียงคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างแน่นอน
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วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์องค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นยอดยนตรกรรมไทย เป็นผู้พัฒนา ออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจร ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นของ
ตนเอง สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและบริการในระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นผู้น�ำในการออกแบบ พัฒนา ผลิตนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะด้าน
ชิ้นส่วน แม่พิมพ์-จิ๊ก และอุปกรณ์รถยนต์
2.  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบและบริการในระดับสากล
3.  มงุ่ มัน่ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยกระบวนการผลิต การจัดการทีย่ ดื หยุน่
รวดเร็ว ด้วยวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4.  สร้าง Brand เป็นของตนเองให้มีภาพลักษณ์ เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
5.  สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ
6.  มุ่งมั่นพัฒนาและธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล มีความ
สุขและความภาคภูมิใจในการท�ำงานกับองค์กร
7.  สร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลก�ำไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน
8.  ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการท�ำงานต้องค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทน
สังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม
ผลการด�ำเนินงาน
		 รายได้จากการขายและบริ การ
		 รายได้รวม
		 ค่าใช้จ่ายรวม
		 ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
		 ก�ำไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
		 ก�ำไรจากการด�ำเนินงานปกติ/1

2564

2563

1,979.18
2,039.98
1,667.20
372.77
78.43
78.43

1,530.06
1,575.83
1,660.67
(84.84)
(91.36)
(91.36)

2,386.47
2,641.38
2,349.51
291.87
281.13
78.79

1,248.13
3,850.32
503.41
3,346.92

988.26
3,697.24
416.61
3,280.63

1,133.82
3,979.63
529.69
3,449.94

0.13
0.13
0.10
5.53

(0.15)
(0.15)
0.06
5.46

0.48
0.13
0.12
5.73

15.38%
7.88%
(0.06)
หน่วย : ล้านบาท 3.84%
รายได้รวม
2.41%
(0.03)
2,040
2,641
2.86%
(0.02)
1,576
2.97
3.03
0.15
0.13

13.83%
10.64%
หน่วย : ล้านบาท
8.45%
7.38%
2,040
2.65
0.16

ฐานะทางการเงิน
		 สิ นทรัพย์หมุนเวียน
		 สิ นทรัพย์รวม
		 หนี้สินรวม
		 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลต่อหุน้ (หน่วย : บาท)
		 ก�ำไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้
		 ก�ำไรสุ ทธิจากการด�ำเนินงานปกติต่อหุน้ /1
		 เงินปันผลต่อหุน้ /2
		 มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน
		 อัตราก�ำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริ การ (%)
รายได้รวม
		 อัตราก�ำไรสุ ทธิต่อรายได้รวม (%)
2,641
		 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
1,576
		 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (%)
		 อัตราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
		 อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

(หน่วย : ล้านบาท)

2562

2562
2563
2564
หมายเหตุ
/1
2562
2563
ก�ำไรสุ ทธิจากการด�ำเนินงานปกติปี 2562 ไม่รวมก�ำไรจากการซื้อกิจการ TTR 202.34 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นก�ำไรทางบั
ญชี มิใช่กำ� ไรเงิ2564
นสด
/2
เงินปั นผล ประจ�ำปี 2564 จะต้องผ่านการอนุก
มตั าไร
ิจากที่ป(ขาดทุ
ระชุมสามัน
ญผู)ถ้ สุ
ือหุทน้ ธิประจ�
ปี 2565
สว่ ำนที
่ ก่อน
เป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่ กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สว่ นที่
หน่วย :ล้านบาท
รายได้รวม
้ ทอ
ื ธิหุ
้ นที
บริ
ัทใหญ่
ก�ำเป
ไร็ นของผู
(ขาดทุน) สุถ
ส่ วน
่เป็ษนของผู
ถหน่้ ือวยหุ:ล้น้านบาท
บริ ษทั ใหญ่
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม

หน่วย :ล้านบาท

2,641

202.34
2,040
1,576

2562
2562

2563

หน่วย :ล้านบาท

202.34

2563

2564
2562

2564

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สว่ 3,980
นที่
เป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัทใหญ่

ิ สิทร
สน
วม
นทรััพย์
พย์รรวม

หน่วย :ล้านบาท

2563

2564

หน่วย :ล้านบาท
3,850

3,697

หน่วย :ล้านบาทสน
ิ ทร ัพย์รวม
3,980

หน่วย :ล้านบาท
3,850

3,697
202.34

2562
2562
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2563

2564

2563

2564
2562

2563

2564
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุ
รกิจและผลการด
าเนินนงาน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุ
รกิจและผลการด�
ำเนิ
งาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมธุรกิจ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ก่ อตั้งและเติบโตบนเส้ นทางการผลิ ตชิ้ นส่ วนตัวถังและการ
ประกอบรถยนต์มาอย่างยาวนานและมัน่ คง นับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยรุ่ งวิศวกรรม ขึ้นมาในปี 2510
โดยนายห้า งวิเชี ย ร เผอิ ญ โชค และพัฒ นาธุ รกิ จจนประสบความส าเร็ จ เป็ นบริ ษ ัท ไทยรุ่ งยู เนี่ ย นคาร์ จากัด
(มหาชน) โดยนาบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537
จวบจนวันนี้ เป็ นเวลา 50 กว่าปี ที่บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ของคนไทยที่ดาเนิ น
ธุ ร กิ จอุ ต สาหกรรมรถยนต์ค รบวงจรที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่า งรวดเร็ ว ตั้ง แต่ ก าร
ออกแบบ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึดสาหรับการผลิต การผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
และพลาสติก การผลิตเบาะ การรับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบ และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ และรถใช้งานเฉพาะ
ด้านต่างๆ ด้วยฝี มือและความสามารถของบุคลากรคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีความยืดหยุน่ สู ง
บริ ษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ ยังคง
เน้นรายได้จากงานชิ้นส่ วน OEM งานรับจ้างประกอบ และพ่นสี รถยนต์ การขยายตลาดชิ้นส่ วนและตัวถังรถยนต์
ไปยัง ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ทั่ว โลก รวมถึ ง การหาพัน ธมิ ต รทางการค้า เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ เดิ ม และแสวงหาธุ ร กิ จ ใหม่
นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมพร้อมในการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ฯ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่ อง และการนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มกาไรของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และกระแสการค้าและการ
ลงทุนข้ามชาติ
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าด้วยศักยภาพของบริ ษทั ด้านการผลิตที่ครบวงจร ความยืดหยุน่ ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ ว รวมถึงความสัมพันธ์อนั แน่ นแฟ้นกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยส่ งเสริ มให้
บริ ษ ัท ฯ ได้รับ โอกาสมากมายที่ รออยู่ข ้างหน้าในอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ มั่น ใจได้ว่า ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จะเติบโตอย่างยัง่ ยืน เคียงคู่กบั อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างแน่นอน
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นยอดยนตรกรรมไทย เป็ นผูพ้ ฒั นา ออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจร ที่มีตราสิ นค้า
(Brand) เป็ นของตนเอง สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและบริ การ ในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
1. เป็ นผูน้ าในการออกแบบ พัฒ นา ผลิ ตนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะด้าน
ชิ้นส่ วน แม่พิมพ์-จิ๊ก และอุปกรณ์รถยนต์
2. สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้าในด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบและบริ การในระดับสากล
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3. มุ่ง มัน่ พัฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ การบริ ก าร อย่างต่ อเนื่ อง ด้วยกระบวนการผลิ ต การจัด การที่ ยืดหยุ่น
รวดเร็ ว ด้วยวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ
4. สร้าง Brand เป็ นของตนเองให้มีภาพลักษณ์ เป็ นที่เชื่อถือของลูกค้า
5. สร้างและขยายเครื อข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ
6. มุ่งมัน่ พัฒนาและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศกั ยภาพที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล มีความสุ ข
และความภาคภูมิใจในการทางานกับองค์กร
7. สร้างความมัน่ คงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลกาไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สาหรับผูถ้ ือ
หุน้ คู่คา้ และพนักงาน
8. ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิ ต และการทางานต้องคานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน ช่ วยเหลื อและตอบแทน
สังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ (Goal)
จากแนวโน้ ม ตลาดรถยนต์ โ ลก ที่ มุ่ ง เน้ น รถยนต์ ป ระหยัด พลั ง งาน ลดปริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ทาให้ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ รถ
ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เช่ น รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า ไฮบริ ด หรื อพลังงาน
สะอาดอื่ น ๆ ซึ่ งคาดว่า จะมาเป็ นโปรดัก ท์ แ ชมเปี้ ยนตัว ใหม่ ข องไทย เพื่ อ ขายในประเทศและส่ ง ออก
ต่างประเทศมากขึ้น
เมื่อเทรนด์รถยนต์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปสู่ รถยนต์พลังงานสะอาด เช่ น รถยนต์ไฟฟ้ า มากขึ้นเรื่ อยๆ
ย่อมส่ งผลต่อ ความต้อ งการชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ที่ เปลี่ ย นแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิ้ น ส่ วนที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมมากขึ้ น เช่ น วัส ดุ ที่ ท นทานขึ้ น แต่ มี น้ าหนั ก เบาลง เช่ น เหล็ ก High Tensile,
อลู มิเนี ยม หรื อ คอมโพสิ ต รวมไปถึงธุ รกิจดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้น ดังนั้น
หากผูป้ ระกอบการไม่ปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ก็อาจต้องเผชิ ญกับการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น
จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ขา้ งต้น บริ ษทั จึงตั้งเป้ าหมายระยะกลาง 3 ปี (2563-2565) ที่จะเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของ Value chain ของรถยนต์ไฟฟ้ า และพัฒนาศักยภาพในการผลิ ตแม่พิมพ์และชิ้ นส่ วนที่ใช้วสั ดุ
น้ าหนักเบา (Light weight parts) เพิ่มระบบการผลิ ตแบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับคุ ณภาพสิ นค้าและลดต้นทุ น
เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า
ทั้งนี้ จากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ ระบาดของ
เชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ไปยังทัว่ โลก ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อทุกอุตสาหกรรม
ของไทยและทัว่ โลก นอกจากนี้ การประกาศหยุดดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยของ บริ ษทั เจเนอรัล มอเตอร์ ส
ประเทศไทย (GM) ในปี 2563 ยังส่ งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ของไทยด้วย
อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะเริ่ มฟื้ นตัวขึ้นในปี 2564 จาก 3 ปั จจัย คือ 1) การมีวคั ซี น
โควิด-19 และเริ่ มทยอยฉี ดวัคซี นอย่างกว้างขวาง 2) การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และ
3) มาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ ดัง นั้ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย จึ ง คาดการณ์ ว่ า
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จะเริ่ ม ฟื้ นตัวขึ้น และขยายตัว 7% จากปี 2564 โดยตั้งเป้ ายอดผลิ ตรถยนต์รวม
1,800,000 คัน โดยแบ่งเป็ นการขายในประเทศ จานวน 800,000 คัน และ การส่ งออก จานวน 1,000,000 คัน
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการต้องเร่ งปรับตัวอย่างรวดเร็ ว ปรับพื้นฐานให้แข็งแกร่ ง เพื่อรองรับการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ และแนวโน้มยานยนต์สมัยใหม่ คือ ยานยนต์ไฟฟ้ า และยานยนต์อตั โนมัติ ตลอดจนการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจากผูผ้ ลิตรถยนต์ทวั่ โลก โดยในปี 2565 บริ ษทั ฯ มีนโยบาย ดังนี้
 ขยายตลาดรถยนต์ ต รวจการณ์ TR Transformer ซึ่ ง ได้ รั บ “รางวั ล ชนะเลิ ศ นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
ประจาปี 2560” จากสานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และได้ข้ ึนทะเบียน
เป็ น “สิ นค้ านวัตกรรมไทย” โดยมุ่งเน้นการขายรถให้หน่ วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีจุดเด่นด้านการ
ออกแบบตัวถังที่แตกต่างจากรถยนต์ทวั่ ไป และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ พิเศษ หรื อดัดแปลงให้สามารถใช้งาน
ได้หลากหลายรู ป แบบตามความต้องการของลู กค้า เช่ น รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถที่ ใช้ในการเก็บ กู้วตั ถุ
ระเบิด (EOD), รถยนต์บรรทุกสุ นขั ทหาร (K9), รถบังคับการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถควบคุมระบบสื่ อสาร เป็ นต้น
 รถมินิบัส ความยาว 7 เมตร 20 ที่นั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ ยนรถตูโ้ ดยสารประจาทาง เป็ นรถมินิบส
ั ตาม
นโยบายของภาครัฐ และในอนาคตจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 ขยายโอกาสทางธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้องไปยังยานยนต์ ไฟฟ้ า (EV) รถยนต์แห่ งอนาคต อาทิ ผลิ ตชิ้ นส่ ว น
ตัวถัง โดยใช้วสั ดุที่มีน้ าหนักเบา เช่น เหล็ก High Tensile, อลูมิเนียม หรื อ คอมโพสิ ต, ผลิตชิ้นส่ วนพลาสติกที่
เป็ นอุปกรณ์ตกแต่งภายใน (Trim parts), ผลิตเบาะรถยนต์, รับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้า , ออกแบบ และผลิต
รถมินิบสั ไฟฟ้า
 ขยายการผลิ ต ตั ว ถั ง รถบรรทุ ก ประเภทต่ าง ๆ เช่ น รถโม่ ผ สมคอนกรี ต กระบะบรรทุ ก ดัม พ์ และ
กระบะบรรทุกพ่วงดัมพ์ ตูบ้ รรทุกปี กนก ตูบ้ รรทุก 10 ประตู และตูบ้ รรทุกน้ าหนักเบา เป็ นต้น
 กระจายความเสี่ ยงไปยังฐานลูกค้ านอกกลุ่มยานยนต์ (Non-Auto) เช่ น รถขุดตัก รถเครื่ องจักรก่อสร้าง
รถเครื่ องจักรกลทางการเกษตร เป็ นต้น
 เน้นการควบคุ มต้น ทุ น และลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น เพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารจัดการ พัฒนา
ความรู ้ และทักษะของพนักงานให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน
บริ ษทั ยังคานึงถึงคุ ณภาพของสิ นค้าและการมีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ดังที่บริ ษทั ได้รับการ
รับรองระบบ ISO 9001, IATF 16949 และ ISO 14001 รวมทั้งการผลิตสิ นค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ในเวลาที่กาหนด โดยใช้ตน้ ทุ นตามเป้ าหมาย นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการออกแบบ การ
ผลิต และการจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างจริ งจัง รวมทั้งยกระดับความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดับ
ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก โดยมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี มีความปลอดภัยในการทางาน
มีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม และสร้างสานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางใน
การดาเนิ นงานทั้งในระดับคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่สอดคล้องกับหลักการ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษ56-1
ทั ไทยรุ
เนี่ยนคาร์
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1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษ ทั จากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2516 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 2,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท เพื่อดาเนินธุ รกิจต่อเติมตัวถังรถยนต์เป็ นรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน
ตุลาคม 2516
จัดตั้งบริ ษทั ในนาม บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
กันยายน 2533
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ฯ
พฤศจิกายน 2533 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ฯ
กรกฎาคม 2535
บริ ษทั ฯ ได้เข้าถือหุน้ ใน บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วิส จากัด ในอัตรา 99.99% ของทุนจด
ทะเบียน และเรี ยกชาระแล้ว โดยซื้ อที่ราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (100 บาท)
สิ งหาคม 2535
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนอีก 5 ล้านบาท พร้ อมทั้งจัดซื้ อเครื่ อง DIGITIZER ซึ่ งช่ วยในการออกแบบ
และทาแม่พิมพ์
มกราคม 2536
บริ ษ ัท ฯ เข้า ถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ไทยรุ่ ง เจนเนอรั ล มอเตอร์ จากัด ในอัต รา 99.99% ของทุ น จด
ทะเบียน และเรี ยกชาระแล้ว โดยซื้อที่ราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (100 บาท)
กุมภาพันธ์ 2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ฯ
มีนาคม 2536
บริ ษทั ฯ ได้ลดสัดส่ วนการถื อหุ ้น ในบริ ษทั ไทยรุ่ งเจนเนอรัล มอเตอร์ จากัด และบริ ษทั ไทย วี.
พี. ออโต้เซอร์ วิส จากัด เป็ นร้ อยละ 94 ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ทั้ง สอง โดยขายราคา
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (100 บาท) ให้กบั กลุ่มเผอิญโชค
กันยายน 2536
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 320 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเสริ มศักยภาพทางภาคอุตสาหกรรม โดยลงทุนนา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ CAD&CAM มาใช้ในการออกแบบรถยนต์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังนา
เทคโนโลยีการชุบเคลือบสี พ้นื ด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) มาใช้การผลิตรถ
พฤศจิกายน 2536 บริ ษทั ฯ ได้ทาการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยเปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยน
คาร์ จากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ล้านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 400 ล้าน
บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนในปี 2537
พฤศจิกายน 2537 ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้ท าการอนุ ญ าต ให้ บ ริ ษ ัท ฯน าหุ ้ น เข้า ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีนาคม 2540
จัดตั้งบริ ษทั เดลต้า-ที อาร์ จากัด โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในอัตรา 41% ของทุนจดทะเบียน 10 ล้าน
บาท (เรี ยกชาระแล้ว) เพื่อผลิตเบาะรถยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์
กันยายน 2542
บริ ษทั ฯ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนในบริ ษทั เดลต้า-ทีอาร์ จากัด จานวน 5.1 ล้านบาท รวมคิดเป็ น
46% ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ร่ วม
มีนาคม 2543
เพิ่มทุนในบริ ษทั ไทยรุ่ งเจนเนอรัล มอเตอร์ จากัด 6.58 ล้านบาท โดยสัดส่ วนในการถือหุ ้นยังคง
เท่าเดิม คือ 94%
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พฤศจิกายน 2543

เมษายน 2544
มิถุนายน 2544
กรกฎาคม 2544

สิ งหาคม 2544

ธันวาคม 2544

มกราคม 2545
พฤษภาคม 2545
มกราคม 2547

มกราคม 2547
กันยายน 2547

ร่ วมลงทุนในบริ ษทั ไทยออโต้ บอดี้ แอสเซมบลี้ จากัด จานวนเงิน 10.92 ล้านบาท คิดเป็ น 91%
ของทุนจดทะเบียน และในบริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด จานวนเงิน 47.32 ล้านบาท คิด
เป็ น 91% ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จากัด (บริ ษทั ย่อย) เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์
จากัด ในอัตรา 99.53% ของทุนจดทะเบียน (380 ล้านบาท) จานวนเงิน 10 ล้านบาท
เพิ่มทุนในบริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด 10.01 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้น 91%
ของทุนจดทะเบียนเท่าเดิม
จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ออโต้ลิฟ (ประเทศไทย) จากัด ทั้งหมด 10% ของทุนจดทะเบียน
คือจานวน 15,000 หุ ้น โดยขายในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท ให้กบั บริ ษทั ไทย วี.พี.
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง)
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 380 ล้านบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน
95 ล้านบาท โดยเป็ นการลดจานวนหุ ้นลงตามสัดส่ วนเดิม ทาให้บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วิส
จากัด (บริ ษทั ย่อย) ยังคงมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด 99.53% ของทุน
จดทะเบียนเท่าเดิม
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 95 ล้านบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 25
ล้านบาท โดยเป็ นการลดจานวนหุ ้นลงตามสั ดส่ วนเดิ ม ทาให้บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วิส
จากัด (บริ ษทั ย่อย) ยังคงมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด 99.53% ของทุน
จดทะเบียนเท่าเดิม
บริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1
บาท และเปลี่ยนแปลงหุน้ สามัญจดทะเบียนจาก 40 ล้านหุน้ เป็ น 400 ล้านหุน้
บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาท ให้เป็ นทุนจดทะเบียน 500ล้าน
บาท เพื่อจ่ายเป็ นหุน้ ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ (ทุนชาระแล้ว 499,997,497 บาท)
บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิ ม 500,000,000 บาท เป็ น 524,996,497 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 24,999,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท และจัด สรรหุ ้ น ทั้ง หมดส ารอง
ทั้งหมดไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ์ ซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ื อใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ์ ที่ เสนอขายให้แก่
กรรมการ, ที่ปรึ กษาและหรื อพนักงานของบริ ษทั ตามโครงการ ESOP 2003
ร่ วมลงทุนกับกลุ่มบริ ษทั โตโยต้า จัดตั้ง บริ ษทั ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ จากัด จานวนเงิ น 22.35
ล้านบาท คิดเป็ น 30% ของทุนจดทะเบียน
บริ ษ ทั ฯ เข้าซื้ อหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นในบริ ษ ัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด จานวน
3,066,700 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 306,670,000 บาท เพื่อรัก ษาสั ดส่ วน
การถือหุ ้นเดิ ม คือ 91% (บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด เพิ่มทุน จากเดิ ม 63,000,000 บาท
เป็ น 400,000,000 บาท)
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บริ ษ ทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนในบริ ษทั ไทย วี.พี .ออโต้เซอร์ วิส จากัด จานวน
188,000 หุ ้ น ราคาหุ ้ น ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 18,800,000 บาท เพื่ อ รั ก ษาสั ด ส่ ว น
การถือหุ ้นเดิม คือ 94% (บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วิส จากัด เพิ่มทุนจากเดิ ม 5,000,000 บาท
เป็ น 25,000,000 บาท)
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วสิ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ร่ วมลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริ ษทั
ทีอาร์ ยู ลี สซิ่ ง จากัด มีทุนจดทะเบี ยน 60,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 600,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท โดยมีสัดส่ วนลงทุน 90% คิดเป็ นเงิน 54,000,000 บาท
บริ ษทั ไทยรุ่ งเจนเนอรัล มอเตอร์ จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ อเป็ น บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์
แอนด์ ไดส์ จากัด
บริ ษทั ทีอาร์ ยู ลีสซิ่ ง จากัด ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ล้านบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 15
ล้านบาท โดยเป็ นการลดจานวนหุ น้ ลงตามสัดส่ วนเดิม
บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั เดลต้า โคเงียว จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) จัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนแห่งใหม่
ชื่ อ บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จากัด ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 200,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยมีสัดส่ วนลงทุ น 30% คิดเป็ นเงิ นลงทุ น 60,000,000 บาท (เรี ยก
ชาระค่าหุ น้ 50% ในเดือนมกราคม 2551) โดยบริ ษทั ร่ วมทุนใหม่น้ ี จะดาเนินธุ รกิจผลิตเบาะ และ
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับรถยนต์
บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จากัด (บริ ษทั ร่ วม) จานวน
300,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 30,000,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือ
หุน้ เดิม คือ 30% (บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 200,000,000 บาท เป็ น
300,000,000 บาท)
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั ไทยออโต้ บอดี้ แอสเซมบลี้ จากัด และ บริ ษทั ทีอาร์ ยู ลี
สซิ่ ง จากัด ได้มีมติให้เลิ กบริ ษทั เนื่ องจากยังมิได้ประกอบกิ จการใด ๆ ตั้งแต่จดทะเบี ยนจดตั้ง
บริ ษทั มา โดยได้ทาการจดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 และวันที่ 5 มกราคม 2552 ตามลาดับ
บริ ษทั ฯ ซื้อหุน้ คืนเพื่อการบริ หารทางการเงินตามมาตรา 66/1 จานวน 9,216,700 หุ น้ คิดเป็ น
1.84% ของหุ ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะต้องถือหุ ้นดังกล่าวไว้เป็ น
เวลา 6 เดื อน และหากภายในเดื อนพฤศจิ กายน 2556 บริ ษทั ฯ ยังจาหน่ ายหุ ้นที่ซ้ื อคื นไม่ หมด
บริ ษทั จะต้องท าการลดทุ นโดยการตัดหุ ้นที่ซ้ื อคื นและยังไม่ได้จาหน่ ายออก และจดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุ มตั ิเงินลงทุนเฟสแรกกว่า 300 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่และ
เพิ่มเครื่ องจักรที่ บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด (บริ ษทั ย่อย ที่จงั หวัดระยอง) เพื่อเพิ่มกาลัง
การผลิ ต รองรั บ ปริ ม าณงานชิ้ น ส่ ว นจากลู ก ค้า โดยขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก BOI
(โครงการ 2) และเริ่ มเดินเครื่ องจักรในไตรมาส 1 ปี 2555

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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มกราคม 2555

กุมภาพันธ์ 2555

กรกฎาคม 2555

กุมภาพันธ์ 2556

เมษายน 2556

พฤศจิกายน 2556

เมษายน 2557

เมษายน 2557

บริ ษทั ฯ ขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ จากัด (บริ ษทั ร่ วม) จานวน 10% ของ
ทุ น จดทะเบี ยน ให้ก ับ บริ ษ ัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ คัม ปะนี ลิ มิ เต็ด (ประเทศญี่ ปุ่ น) เพื่ อปรั บ
โครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ใหม่ โดยบริ ษทั ฯ ยังคงถื อหุ ้นในบริ ษทั ไทยออโต้ คอนเวอชัน่
จากัด (บริ ษทั ร่ วม) จานวน 20% ของทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั เดลต้า -ทีอาร์ จากัด ได้มีมติให้เลิกบริ ษทั เนื่องจากปริ มาณ
งานลดลงอย่างมาก จนทาให้ผลการดาเนิ นงานไม่คุม้ ค่ากับการดาเนิ นธุ รกิจต่อไป โดยได้ทาการ
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2555
บริ ษ ัท ไทยรุ่ ง ทู ล ส์ แอนด์ ไดส์ จ ากัด (บริ ษ ัท ย่อ ย) ได้ข ยายการลงทุ น ในเครื่ อ งจัก ร และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึด ด้วยมูลค่าเงิน
ลงทุน 205 ล้านบาท โดยขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้บริ ษทั ฯ ขายหุ ้นที่ ซ้ื อคื นเพื่อการบริ หารทางการเงินตามมาตรา
66/1 จานวน 9,216,700 หุน้ คิดเป็ น 1.84% ของหุ ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว โดยจะ
เริ่ มขายหุ ้นที่ ซ้ื อคื นได้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 มี นาคม 2556 จนถึ งวันครบกาหนดโครงการคื อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2556 หากบริ ษทั ฯ ยังจาหน่ ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนไม่หมด บริ ษทั จะต้องทาการลดทุนโดย
การตัดหุ ้นที่ ซ้ื อคืนและยังไม่ได้จาหน่ ายออก และจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นจดทะเบี ยนต่ อ
กระทรวงพาณิ ชย์ต่อไป
ที่ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของ บริ ษ ทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้มี มติ ให้ เพิ่ ม ทุนจด
ทะเบี ย น แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 300,953,698 หุ ้น จึ งท าให้ทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 501,589,498 หุน้ เป็ น 802,543,195 หุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว โดยการตัดหุ น้ ที่ซ้ื อ
คืนและมิ ได้จาหน่ ายเป็ นจานวน 9,216,700 หุ ้น โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้ว กับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2556
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของ บริ ษ ทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้มี ม ติ ให้ล ดทุ น จด
ทะเบียน จากเดิม 793,326,495 หุ ้น เป็ น 492,372,797 หุ ้น โดยการลดหุ ้นสามัญที่รองรับการเพิ่ม
ทุ น แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และได้เพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จานวน
98,474,559 หุ ้ น เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ ้ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ท าให้ ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น
590,847,356 หุน้
บริ ษทั ฯ ร่ วมทุนกับ Kyowa Sangyo Co.,Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น) และบริ ษทั เอสบีซีเอส จากัด จัดตั้ง
“บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จากัด” โดยมีทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยไทยรุ่ งฯ มีสัดส่ วนลงทุน 49% คิดเป็ นเงินลงทุน
9.8 ล้านบาท เพื่อผลิตชิ้นส่ วน และประกอบตัวถังห้องโดยสาร สาหรับรถอุตสาหกรรมหนัก, รถ
ขุดตัก และอื่นๆ

่ งยูเนี| ่ย12นคาร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษOne
ทั ไทยรุ
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พฤษภาคม 2557

บริ ษทั ฯ ร่ วมทุ นกับ Nippon Trex Co.,Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น), Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.
(ประเทศญี่ ปุ่ น) และ Mitsiam International Co.,Ltd. จัดตั้ง “บริ ษทั เทร็ ก ไทยรุ่ ง จากัด” โดยมี
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 3,000,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 100
บาท โดยไทยรุ่ งฯ มีสัดส่ วนลงทุน 40% คิดเป็ นเงินลงทุน 120 ล้านบาท เพื่อต่อตัวถังรถบรรทุก
ประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้ รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรี ต รถบรรทุก
ห้องเย็น ฯลฯ ตลอดจนให้บริ การหลังการขาย
มกราคม 2558
บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนใน “บริ ษทั เทร็ ก ไทยรุ่ ง จากัด” (บริ ษทั ร่ วม) จานวน
1,000,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 100 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือ
หุ ้นเดิม คือ 40% (บริ ษทั เทร็ ก ไทยรุ่ ง จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิ ม 300 ล้านบาท เป็ น 550
ล้านบาท)
พฤษภาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ ลดทุ นจดทะเบี ยนจากเดิ ม 590,847,356 บาท เป็ น 590,846,931 บาท โดยการตัดหุ ้น
สามัญที่จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล แต่มิได้จาหน่ายออก จานวน 425 หุ ้น และจด
ทะเบียนเพิ่มทุ นจาก 590,846,931 บาท เป็ น 619,846,931 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
จานวน 29,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ ้นทั้งหมดสารองทั้งหมดไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ์ ซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงาน
ของบริ ษทั ตามโครงการ TRU ESOP Warrant 2015
กรกฎาคม 2562
บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั เทร็ ก ไทยรุ่ ง จากัด (TTR) จานวน 15% จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมราย
หนึ่ง ทาให้สัดส่ วนการถือหุน้ ใน TTR ของบริ ษทั ฯ เพิ่มจากเดิม 40% เป็ น 55%
มีกคไทยรุ
วามมุ
มั่นเพิที่ม่จทุนะด�
ำเนิยนนจากเดิ
ธุรกิ
จให้
เติบเป็โต
่ ง จากัด่ง(TTR)
กรกฎาคม 2562บริษบริัทษฯ
ทั เทร็
จดทะเบี
ม 550
ล้านบาท
น 1,087 ล้านบาท
เข้าซื้ อหุ ้นสามั
ญเพิ่ม่จ
ทุนะแสวงหาพั
ของบริ ษทั TTR ตามสั
ดส่ วนการถื
55%รรวมเป็
อย่างต่อโดยบริ
เนื่อษงทั ฯและพร้
อมที
นธมิ
ตรร่อวหุ้นมธุ
กิจ นเงิน
ทั้งสิ้ น 295.30 ล้านบาท
านต่
่อของบริ
ขยายธุ
จ่อย่
งก้าจวกระโดด
กรกฎาคม 2562ในด้บริ
ษทั ฯ เข้าางๆ
ซื้ อหุ ้นเพื
สามัญ
ษทั เทร็ร
ก กิ
ไทยรุ
ง จากัา
ด (TTR)
านวน 45% จากผูถ้ ือหุน้ เดิมสอง
ราย และบริหษารงานที
ทั ฯ ขายหุ ้นสามั่เญป็ของ
TTR ให้แก่กโปร่
ลุ่มเผอิงญใส
โชค มี
จานวน
0.0003%
สัดส่ วน
โดยเน้นการบริ
นธรรม
ประสิ
ทธิทภาให้
าพ
การถื อ หุ ้ น ใน TTR ของบริ ษ ัท ฯ เพิ่ ม จากเดิ ม 55% เป็ น 99.9997% และบริ ษ ัท TTR เปลี่ ย น
ตามหลักสถานะจากบริ
การก�ำกั
ษทั บ
ร่ วดู
มเป็แนลกิ
บริ ษทั จย่อการที
ยของบริ ษ่ด
ทั ฯี เพื่อสร้างผลตอบแทน
สิ งหาคม 2562ที่เหมาะสมให้
บริ ษทั เทร็ ก ไทยรุ
ง จผ
ากัดู้ถเปลี
ษทั เป็ น้ท“บริ
ทีอาร์อไทยรุ
แ่ก่
ือ่ยหุนชื้น่อบริ
และผู
ี่เกีษทั่ยทีวข้
งทุ่ งกจากัฝ่ด”าย
พฤษภาคม 2564 บริ ษ ทั ฯ ลดทุ นจดทะเบี ยนจากเดิ ม 619,846,931 บาท เป็ น 590,846,931 บาท โดยการตัดหุ ้น
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ์ สังคมและประเทศชาติ ์
สามัญที่จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอ
เพื่อขายให้
ความส�
ำเร็จ
และเติ
บโตอย่
างยั่งยืTRU
นตลอดไป
แก่กรรมการ
และพนั
กงานของบริ
ษทั ตามโครงการ
ESOP Warrant 2015 แต่มิได้
จาหน่ า ยออก จ านวน 29,000,000 หุ ้ น และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จาก 590,846,931 บาท เป็ น
619,846,931 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น จานวน 29,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
และจัดสรรหุ ้นทั้งหมดสารองทั้งหมดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ ซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ์ ที่ เสนอขายให้ แ ก่ ก รรมการ และพนั ก งานของบริ ษ ัท ตามโครงการ TRU ESOP
Warrant 2021
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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รางวัลและประกาศนียบัตร
29 เมษายน 2541 ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร ISO9002:1994 โดยการรั บ รองจากสถาบั น BVQI (Bureau Veritas
Quality International) ในด้านการขึ้นรู ปชิ้นส่ วนโลหะและประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์
15 มิถุนายน 2542 ได้รับประกาศนียบัตร ISO9001:1994 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI ในด้านการออกแบบ และ
ประกอบรถอเนกประสงค์
13 ตุลาคม 2542
ได้รับประกาศนียบัตร QS9000:1998 ในด้านการขึ้นรู ปชิ้นส่ วนโลหะ และประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์
3 เมษายน 2543
ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมาย Thailand Brand จากกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์
30 กรกฎาคม 2545 ได้รับ ประกาศนี ย บัตร ISO14001:1996 โดยการรั บรองจากสถาบัน BVQI ในด้านระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
10 กันยายน 2546 ได้รับ รางวัล ผูส้ ่ งออกสิ นค้าและบริ การดี เด่ น ประจาปี 2546 (Prime Minister’s Export Award
2003) จากกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 3 รางวัล มีดงั นี้
1. รางวัลผูส้ ่ งออกสิ นค้าไทยดีเด่น ประเภทผูส้ ่ งออกไทยดีเด่น (Best Exporter)
ข้อมูลของบริษัท 2. รางวัลผูส้ ่ งออกสิ นค้าไทยดีเด่น ประเภทที่ใช้ตราสิ นค้าของตนเอง (Distinguished Brand)
3. รางวัล ผู ้ ส่ งออกสิ นค้ า ไทยดี เด่ น ประเภทที่ มี ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนเอง
(Distinguished Design)
16 เมษายน 2547 ได้รั บ รางวัล รถยนต์ย อดเยี่ย ม ประจ าปี 2547 (Car of the Year) สาขานวัต กรรมไทย ในรุ่ น
TR Adventure Master จากกระทรวงอุตสาหกรรม
29 กันยายน 2547 ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2000 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas
Quality International) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์
28 ตุลาคม 2547
ได้รับ ประกาศนี ยบัต รระบบคุ ณ ภาพ ISO/TS 16949:2002 โดยการรั บ รองจากสถาบัน BVQI
(Bureau Veritas Quality International) ในงานด้านการผลิตขึ้นรู ปชิ้นส่ วนรถยนต์
28 มีนาคม 2548 ได้รั บ รางวัล รถยนต์ย อดเยี่ ย ม ประจ าปี 2548 (Car of the Year 2005) สาขานวัต กรรมไทย
ยอดเยีย่ ม (Thai Innovation Award)
7 กันยายน 2548 ได้รั บ ประกาศนี ย บัต ร ISO14001:2004 โดยการรั บ รองจากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas
Quality International) ในด้านระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
31 ตุลาคม 2548
ได้รับ การจัดอันดับ จาก นิ ตยสาร Forbes Asia ให้เป็ นบริ ษ ทั สุ ดยอดแห่ งเอเชี ย 2005 โดยเป็ น
บริ ษ ทั มหาชนขนาดเล็ก ที่ดีที่สุ ด 1 ใน 11 บริ ษทั จากประเทศไทย ที่ ติดอันดับ The 200 Finest
(จากทั้งหมด 15 ประเทศในเอเชีย)
23 มีนาคม 2549 ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2549 (Car of the Year 2006) สาขานวัตกรรมไทยยอดเยี่ยม
(Thai Innovation Award)
2 เมษายน 2550
ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2550 (Car of the Year 2007) สาขานวัตกรรมไทยยอดเยี่ยม
(Thai Innovation Award) ในรุ่ น TR Adventure Sport
23 พฤษภาคม 2552 ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร ISO9001:2008 โดยการรั บ รองจากสถาบั น BVQI (Bureau Veritas
Quality International) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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กรกฎาคม 2553

ได้รับ ประกาศนี ยบัต รระบบคุ ณ ภาพ ISO/TS 16949:2009 โดยการรั บ รองจากสถาบัน BVQI
(Bureau Veritas Quality International) ในงานด้านการผลิตขึ้นรู ปชิ้นส่ วนรถยนต์
กัน ยายน 2549-2553 ได้รับ รางวัล สถานประกอบกิ จการดี เด่ น ด้านแรงงานสั ม พัน ธ์ และด้า นสวัส ดิ ก ารแรงงาน
ประจาปี 2549-2553 โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
14 กันยายน 2555 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติสถานประกอบกิ จการดี เด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2555) จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
14 กันยายน 2555 บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2555) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
29 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบตั รผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงาน ด้านความปลอดภัย ประจาปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
13 กันยายน 2556 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติสถานประกอบกิ จการดีเด่ น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 8 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2556) จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
13 กันยายน 2556 บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัส ดิ การแรงงาน 6 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2556) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
20 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ประเภทรางวัลบริ ษทั
จดทะเบี ย นด้านผลด าเนิ น งานยอดเยี่ย ม (Best Performance Award) ในกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มี มู ล ค่ า
หลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นรางวัลที่ จดั ขึ้น โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่ วมกับวารสารการเงินธนาคาร
20 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 9 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2557)
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
20 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2557) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
17 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติสถานประกอบกิ จการดีเด่ น
ด้านแรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละสวัส ดิ ก ารแรงงาน 10 ปี ติ ด ต่ อ กัน (พ.ศ. 2549 – 2558) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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17 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดี เด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัส ดิ การแรงงาน 8 ปี ติ ดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2558) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
16 กันยายน 2558 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2558
9 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล การอนุ รักษ์และฟิ้ นฟูแม่น้ าดีเด่น ประจาปี
2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติสถานประกอบกิ จการดีเด่ น
ด้า นแรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละสวัส ดิ ก ารแรงงาน 11 ปี ติ ด ต่ อ กัน (พ.ศ. 2549 – 2559) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดี เด่น ด้านแรงงานสัม พันธ์ และสวัส ดิ การแรงงาน 9 ปี ติ ดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2559) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
13 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด ได้รับประกาศเกี ยรติ คุณ เนื่ องในโอกาสเข้าร่ วมโครงการ
ตามรอยคนดี จากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2
25 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติสถานประกอบกิ จการดีเด่น
ด้า นแรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละสวัส ดิ ก ารแรงงาน 12 ปี ติ ด ต่ อ กัน (พ.ศ. 2549 - 2560) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
25 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดี เด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน 10 ปี ติ ดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2560) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
19 กันยายน 2560 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด ได้รับรางวัล
ประกาศนี ยบัตรมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
5 ตุลาคม 2560
ผลงานรถยนต์ TR TRANSFORMER II ของบริ ษ ทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิ ศ ด้า นเศรษฐกิ จ “รางวัล นวัต กรรมแห่ ง ชาติ ประจ าปี 2560” จากส านัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
18 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ย นคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จรรยาบรรณดี เด่ น
ประจาปี 2560 จากหอการค้าไทย
26 มิถุนายน 2561 ได้รั บ ประกาศนี ย บัต ร ISO 9001:2015 โดยการรั บ รองจากสถาบัน URS (United Fegistrar
Systems) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์
26 มิถุนายน 2561 ได้รับ ประกาศนี ยบัตร IATF 16949:2016 โดยการรับ รองจากสถาบัน URS (United Fegistrar
Systems) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์
่ งยูเนี| ่ย16นคาร์ จากัด (มหาชน)
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9 ตุลาคม 2561

9 ตุลาคม 2561

19 ธันวาคม 2561

4 กรกฎาคม 2562
9 กันยายน 2562

9 กันยายน 2562

24 กันยายน 2562

5 มีนาคม 2563
21 กันยายน 2563

28 กันยายน 2563

30 กันยายน 2563

25 มิถุนายน 2564

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 13 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 - 2561) จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน 11 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2561) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดี เด่น ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2560 – 2561) จากกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ได้รั บ ประกาศนี ย บัต ร ISO 14001:2015 โดยการรั บ รองจากสถาบัน URS (United Fegistrar
Systems) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน 14 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 - 2562) จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดี เด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน 12 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 - 2562) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก สถานประกอบการที่ให้
ความสนับสนุ นการบริ จาคโลหิ ตต่อเนื่ อง 20 ปี ขึ้ นไป จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand car of the Year 2020 ด้าน THAI
INNOVATION AWARD จากบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสู งสุ ดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละสวัส ดิ ก ารแรงงาน 15 ปี ติ ด ต่ อ กัน (พ.ศ. 2549 - 2563) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน 13 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2563) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ได้รั บ ประกาศนี ย บัต ร ISO 9001:2015 โดยการรั บ รองจากสถาบัน URS (United Fegistrar
Systems) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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25 มิถุนายน 2564
22 กันยายน 2564

22 กันยายน 2564

27 กันยายน 2564

ได้รับ ประกาศนี ยบัตร IATF 16949:2016 โดยการรับรองจากสถาบัน URS (United Fegistrar
Systems) ในงานด้านการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค์
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสู งสุ ดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละสวัส ดิ ก ารแรงงาน 16 ปี ติ ด ต่ อ กัน (พ.ศ. 2549 - 2564) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 14 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2564) จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดี เด่น ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2560 – 2564) จากกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลทีไ่ ด้ รับจากลูกค้ า
5 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รั บ รางวัล Excellent Quality Reward 2009 จากบริ ษ ัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์
(ประเทศไทย) จากัด
26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับ รางวัล Best Quality Award 2009 และ Best Delivery Award 2009 (Component Part) จาก
บริ ษทั H-One Parts (Thailand) จากัด
4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับ รางวัล Excellent Delivery Reward 2010 จากบริ ษ ัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์
(ประเทศไทย) จากัด
4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ รั บ รางวัล Zero Defect Award 2010 (Component Part) จากบริ ษัท H-One Parts (Thailand)
จากัด
9 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับรางวัล Quality Prize จากบริ ษทั ICL (Thailand) จากัด
3 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ รั บ ร างวั ล Excellent Delivery Reward, Excellent Quality Reward แ ล ะ Excellent GoodCooperation Reward 2011 จากบริ ษทั คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
21 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “President Award” จากบริ ษทั บางกอก
โคมัตสุ จากัด (BKC)
ธันวาคม 2556
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Delivery Awards” จากบริ ษทั บางกอก
โคมัตสุ จากัด (BKC)
9 มกราคม 2558
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Quality Awards” จากบริ ษทั ไทย โคเบว
โค คอนทรักชัน่ แมทชีนเนอร์ รี่ จากัด (TKCM)
22 เมษายน 2558 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Excellent Quality, Delivery and Cost
Performance Award” จากบริ ษทั บางกอกโคมัตสุ จากัด (BKC)
16 ตุลาคม 2559
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จากัด ได้รับรางวัล “Supplier Quality Exellence Award” ประจาปี
2558 จากบริ ษทั เจอเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (GM)
่ งยูเนี| 18
บริ One
ษทั ไทยรุ
่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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19 เมษายน 2560 บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Excellent Quality, Delivery and Cost
่ ง่ งยูยูเเนีนี่ย่ย”นคาร์
19 เมษายน
2560
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ด (BKC)
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ด (BKC)
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.21.2ลักลัษณะการประกอบธุ
กษณะการประกอบธุรรกิกิจจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2562-2564
โครงสร้
างรายได้ขของบริ
องบริษษัทัท ไทยรุ
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ขายและบริ
14.01
11
6.89
รายได้ขรายได้
ายและบริ
การอื่นการอื
ๆ ่น ๆ
14.01
6.89 1 1 5.125.12 0 0
รายได้
ขายและบริ
การอื่น ๆ การ การ
14.01 9797 1 1,530.06
6.89 97 97 2,386.47
1 2,386.47
5.1290 90 0
รวมรายได้
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 บริ ษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด (TAP) เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการในเดื อน มิถุนายน 2545 ตั้งโรงงานอยู่ในนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต้ ี ระยอง เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตชิ้นส่ วน โดยได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก
BOI เพื่อจาหน่ ายให้ลูกค้ากลุ่ มรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ บริ เวณอี สเทอร์ น ซี บ อร์ ด และบริ เวณ
ใกล้เคียง รวมถึงตลาดส่ งออก และเมื่อปี 2555 ขยายโรงงานใหม่เพิ่มอีก 1 โรงงาน
 บริ ษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จากัด (TTR) เปิ ดดาเนิ นการเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ประกอบธุ รกิ จต่อตัวถังรถบรรทุก
ประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดัม๊ รถตูบ้ รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรี ต รถบรรทุกห้องเย็น ฯลฯ
ตลอดจนให้บริ การหลังการขาย โดยตั้งโรงงานอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต้ ี
 บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้ เซอร์ วิส จากัด (TVS) ประกอบธุ รกิจด้านจาหน่ายอะไหล่ และศูนย์บริ การหลังการขาย
สาหรับรถอเนกประสงค์ของบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
 บริ ษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด (TUC) เป็ นบริ ษทั ย่อยของ TVS ซึ่ งเข้าลงทุนในปี 2544 ปั จจุบนั ดาเนิ นธุ รกิ จ
จาหน่ายรถยนต์
 บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่ น จากัด (TAC) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนกับกลุ่มบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประกอบธุ รกิจ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสาหรับ Special Purpose Vehicle
 บริษัท เดลต้ า ไทยรุ่ ง จากัด (DTC) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั Delta Kogyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดตั้งบริ ษทั ขึ้น
ในปี 2550 เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตเบาะรถยนต์ ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ ต่าง ๆ สาหรับรถยนต์ โดยตั้งโรงงานอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต้ ี ระยอง
 บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ ง จากัด (KTR) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั Kyowa Sangyo Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่นจัดตั้ง
บริ ษทั ขึ้นในปี 2557 เพื่อประกอบธุ รกิจประกอบตัวถังห้องโดยสาร และผลิตชิ้นส่ วน สาหรับรถอุตสาหกรรม
หนัก (Industrial Machinery), รถขุดตัก, รถเครื่ องจักรก่อสร้าง, รถเครื่ องจักรกลทางการเกษตร, รถแทรกเตอร์
ทางการเกษตร
นโยบายการแบ่งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในกลุ่ม ให้บริ ษทั ย่อยแต่ละบริ ษทั ประกอบธุ รกิจ ให้มีกาไรด้วย
ความสามารถในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยนั้น ๆ และภายใต้กรอบนโยบายจากบริ ษทั แม่
การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
1. การรับจ้ างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ ต่าง ๆ
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษ ทั ฯ รับ จ้างพัฒนาและดัดแปลงรถยนต์กระบะเพื่ อเป็ นรถใช้งานเฉพาะด้าน ได้แก่ รถยนต์ TR
Transformer ซึ่ งเป็ นรถยนต์ต รวจการณ์ ที่ มี พ้ื น ที่ ภ ายในห้ องโดยสารที่ ก ว้างกว่า รถทั่ว ไป และสามารถ
จัด รู ป แบบที่ นั่งได้ห ลากหลายตั้งแต่ 5 -11 ที่ นั่ง และสามารถดัดแปลงให้ ใช้งานได้ห ลายรู ป แบบ เช่ น
รถพยาบาลฉุ กเฉิ นภาคสนาม รถบรรเทาสาธารณภัย รถควบคุ มระบบสื่ อสาร รถหุ ้มเกราะ รถควบคุมอากาศ
ยานไร้คนขับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ฯ มีรับจ้างการประกอบ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ( Mini Bus) ขนาด 7 เมตร 20 ที่
นั่ง และสามารถปรับเปลี่ ยนจานวนที่นั่งได้ตามความต้องการของลู กค้า (ภายใต้กฏหมายกรมขนส่ ง) เพื่อให้
่ งยูเนี่ย|นคาร์
บริ
ษทั One
ไทยรุReport
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ผูป้ ระกอบการได้ใช้แทนรถตู ้ และเป็ นรถรับส่ งพนักงานหรื อใช้ในกิจการของบริ ษทั รวมไปถึงกระบะพื้นเรี ยบ
จากที่ขายในตลาด OEM มาสู่ ตลาดค้าปลีก เหมาะกับธุ รกิจการขนส่ งสิ นค้าขนาดเล็กในภาคการอุปโภค บริ โภค
มากขึ้น
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ หรื อหน่ วยงานเอกชน เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า (EV)
อีกด้านนึงก็เป็ นการพัฒนารถบรรทุก และรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า(EV) ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดในอนาคต
- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ
จากความนิ ยมในการใช้รถยนต์อเนกประสงค์ของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มสู งขึ้น ทาให้ตลาดรถกลุ่มนี้ จะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการรถยนต์ค่ายต่าง ๆ (Brand Owner) ให้ความสนใจในการเข้ามาทาตลาดรถยนต์
ประเภท PPV มีจานวนมากขึ้ น ส่ งผลให้มีการแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
และการบริ การทั้งก่อนและหลังการขายให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น และสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความ
แตกต่าง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของลู กค้าในระดับราคาที่ เหมาะสมและสามารถ
แข่งขันได้ในตลาด พร้อมทั้งการพัฒนารุ่ นใหม่ๆ ออกมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป
อย่างต่อเนื่อง
สาหรับรถโดยสารขนาดเล็ก (Mini bus) ปั จจุบนั มีรถที่นาเข้าจากจีน และมีอู่ที่รับจ้างต่อตัวถังเกิ ดขึ้น
เป็ นจ านวนมาก ท าให้ ราคาต่ า กว่า รถที่ ผ ลิ ต ในประเทศ การแข่ ง ขัน ทางการตลาดเกิ ด ขึ้ น สู ง มาก และ
ผู ้ป ระกอบการรถตู ้ ส่ ว นใหญ่ ต้อ งการรถที่ มี ร าคาถู ก ท าให้ ท างบริ ษ ัท ฯ ต้ อ งเน้ น เรื่ อ งคุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ
1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุ ณภาพระดับสากล รวมถึ งมุ่งเน้นการ
ออกแบบรู ปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น แข็งแกร่ ง เท่ห์ มีสไตล์ ไม่เหมือนใคร และมากด้วยประโยชน์ใช้สอย
โดยเฉพาะกลุ่ม ลู กค้าที่ ชอบรู ป ทรงภายนอกที่ โดดเด่นเฉพาะตัว และชอบความแตกต่างที่เป็ นเอกลักษณ์
สามารถเข้ากับกลุ่ มลูกค้าหลากหลายสไตล์ รวมถึ งการกาหนดราคาขายให้มีความคุ ม้ ค่า ค่าบารุ งรั กษาต่ า
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดทั้งคู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อมได้
- การโฆษณาประชาสั มพันธ์
โดยปี นี้ จะเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ On Line ไปสู่ Offline มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้ารู ้จกั
สิ นค้าได้มากขึ้น และเข้าถึ งผลิตภัณฑ์ได้ง่ายครอบคลุ มกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการ หากลูกค้าสนใจ ทางบริ ษทั ฯ มี
นโยบายภายใต้การบริ การที่ เรี ยกว่า All service at Home ไม่ว่าจะเป็ นการทดลองขับ การส่ งมอบรถ และการ
แก้ไ ขซ่ อมบ ารุ ง และมี ที ม บริ ก ารหลัง การขายคอยแนะน าลู ก ค้าหลังการซื้ อรถ ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ข องตราสิ นค้า และผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ เป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลาย รวมถึ งรายการส่ งเสริ ม การขายที่
หลากหลายตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย บริ ษทั มีการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั สื่ อและเครื อข่าย
ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุ่ งเน้ นการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ลู ก ค้าทั้งเก่ าและใหม่ โดยการจัดกิ จกรรมเพื่ อ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
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- ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ารถ TR Transformer แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มหลักๆ คือ หน่วยงานราชการ และบุคคลทัว่ ไป ซึ่ ง
ประกอบอาชี พ ที่ หลากหลายออกไป ไม่ ว่าจะเป็ นธุ รกิ จส่ วนตัว เกษตรกร นัก การเมื อง และนัก ขายของ
ออนไลน์ และเป็ นผูท้ ี่มี ความชื่ นชอบที่จะเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์โดยคานึ งถึ งความคุ ม้ ค่าในการใช้งาน,ความ
แตกต่างอย่างมีสไตล์ และอรรถประโยชน์ในการใช้งานของรถเป็ นหลัก
กลุ่มลูกค้ารถ Minibus คือ ผูป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสารประจาทาง ธุ รกิจโรงแรม โรงเรี ยน โรงพยาบาล
และรถรับส่ งพนักงาน
- การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ทางบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ าหน่ายเอง มี Show Room Thai Rung Center จานวน 1 โชว์รูม ที่วิภาวดีรังสิ ต
และมีตวั แทนจาหน่ายในเขตภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เนื่องจาก ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายจะเข้าถึง
สื่ อในช่องทางออนไลน์ และการรับรู ้ข่าวสารมากขึ้น ทางบริ ษทั จึงมีช่องทางต่างๆ ให้ลูกค้าสะดวกและง่าย
ต่อการติดต่อ
ช่องทางการจาหน่ายแบบ On Line ได้แก่
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
สาหรับ Minibus ทางบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ าหน่ายเอง และรับจ้างประกอบ โดยเน้นลูกค้า กลุ่มบริ ษทั ที่ใช้
ในการรับส่ งพนักงาน, ผูป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสารประจาทาง ธุ รกิ จโรงเรี ยน หน่ วยงานต่าง ๆ และใช้เป็ น
รถบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
- สั ดส่ วนการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ จาหน่ ายรถยนต์ TR Transformer และ Mini Bus ภายในประเทศ 100% และเริ่ มขยายตลาด
ในการส่ งออกไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซี ย ศรี ลงั กา บังคลาเทศ และติมอร์
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ซึ่ งส่ ง ผลกระทบอย่า งรุ น แรงต่ อ ทุ ก
อุตสาหกรรมของไทยและทัว่ โลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ วา่ ปี 2565 เป้ าผลิตรถยนต์
1,800,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อการส่ งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อย
ละ 55.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิ ตเพื่อจาหน่ ายในประเทศประมาณ 800,000 คัน เท่ากับร้ อยละ
44.45 ของยอดการผลิตทั้งหมด
เป้ าผลิ ตรถจัก รยานยนต์ 2,000,000 คัน เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 12.32 เพิ่ ม ขึ้ น 219,346 คัน คิ ดเป็ นร้ อยละ
12.31 โดยแบ่งเป็ นการผลิ ตเพื่ อการส่ งออกประมาณ 350,000 คัน เท่ ากับ ร้ อยละ 17.50 ของยอดการผลิ ต
บริ ษ56-1
ทั ไทยรุ
เนี่ยนคาร์
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ทั้งหมด และผลิ ตเพื่อจาหน่ ายในประเทศประมาณ 1,650,000 คัน เท่ากับ ร้ อยละ 82.50 ของยอดการผลิ ต
ทั้งหมด
- สภาพการแข่ งขันในอนาคต
สื บเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จที่ผนั ผวน ผูบ้ ริ โภคจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ ยนไปเลือกซื้ อรถยนต์พลังงาน
ทางเลื อกต่าง ๆ รวมทั้งรถจากต่างประเทศที่มีราคาประหยัด เช่ น รถจากประเทศจีน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ดังนั้นค่ายรถทุกแห่งต่างจาเป็ นต้องงัดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อแย่งชิงลูกค้าอย่างดุเดือด
ซึ่งนอกจากแคมเปญส่ งเสริ มการขายแล้ว การเปิ ดตัวรถรุ่ นใหม่ก็เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยผลักดันยอดขาย
และรักษาส่ วนแบ่งการตลาดของตนไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ ทาให้
ผูป้ ระกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ คานึงถึงสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นและ สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ส าหรับ บริ ษทั ฯ นั้น นอกจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์รุ่น
ปั จจุบนั แล้ว บริ ษทั ฯ ก็มีเป้ าหมายที่จะนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายให้เพิม่ มากขึ้น
1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- นโยบายการผลิต
มุ่งเน้นการยกระดับคุ ณภาพสิ นค้าให้เที ยบเท่าระดับมาตรฐาน โดยใช้ระบบการผลิ ตแบบดึ ง [Pull
System] เพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามมาตรฐาน ในราคาที่แข่งขันได้ และทันต่อความต้องการของลู กค้า
ในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งมุ่งเน้นให้ระบบการผลิ ตไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษ ทั ฯได้มี มาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านเสี ยง แสงสว่าง อากาศ และขยะ เป็ นประจาปี ละ 2 ครั้ง
- การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ซื้ อวัตถุ ดิบภายในประเทศ และไม่มีปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดหาและผูจ้ าหน่ ายวัตถุ ดิบ ในปี 2563
วัตถุดิบที่มีการนาเข้าจากต่างประเทศ ราคาจะปรับขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยน
- การกาจัดวัตถุดิบ
ในกระบวนการประกอบและดัดแปลงรถยนต์จะประกอบด้วยกระบวนการจุ่มและพ่นสี รถยนต์ ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการสาคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 3 ส่ วนหลัก ได้แก่ มลพิษทางด้านน้ าเสี ย มลพิษ
จากกากของเสี ยอันตราย และมลพิษทางอากาศ โดยบริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติส่ ง เสริ ม และรัก ษาสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2535 และระเบี ยบข้อกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
นา้ เสี ยจากการผลิต
น้ า เสี ย ที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิ ต จะถู ก รองรับ ด้วยระบบบ าบัดน้ าเสี ย ที่ ไ ด้ม าตรฐานตามที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมกาหนดก่อนท าการปล่ อยน้ าทิ้งที่ ผ่านการบ าบัดแล้ว ออกสู่ ภายนอกโรงงาน โดยบริ ษทั มีนโยบาย
ลงทุ นในการปรั บปรุ งระบบบาบัดน้ าเสี ยให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้ นกว่าเดิ ม และจะต้องทาให้คุณภาพน้ าทิ้งของ
บริ ษ ัท ฯอยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ งระบบบ าบัดน้ าเสี ย ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ดาเนิ นการในปั จจุ บ นั แยก
ออกเป็ น 2 ระบบ คือ
- ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีสารเคมีเจือปน (Degrease) วิธีการบาบัดโดยใช้สารเคมีในการตกตะกอนของเสี ย
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- ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีสีเจือปน (Spray Booth) วิธีการบาบัดโดยใช้สารเคมีในการตกตะกอนเบื้องต้นและ
ระบบชีวะภาพแบบ Activated Sludge (AS) เพื่อบาบัดน้ าเสี ยให้ได้ตามมาตรฐาน
ในการบาบัดและควบคุมระบบ จะถูกดูแลโดยฝ่ ายงานวิศวกรรมโรงงานของบริ ษทั ฯ และมีรายละเอียดการใช้
สารเคมีในการบาบัด ดังนี้
โซดาไฟ, กรดซัลฟิ วริ ก : ใช้ปรับสภาพความเป็ น กรด ด่าง ของน้ าเสี ยให้เหมาะสมต่อการตกตะกอน
เฟอร์ ริคคลอไรด์ : ใช้เพื่อให้น้ าเสี ยตกตะกอน
Polymer : ใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจับตัวของตะกอนและเกิดการตกตะกอนได้ดีข้ ึน
ขณะทาการบาบัดพนักงานผูค้ วบคุมดูแลระบบจะตรวจสอบคุณภาพน้ าหลังการบาบัดโดยใช้เครื่ อง pH Meter
สาหรับวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่ วง 5.5 - 9 และวัดสี กลิ่น โดยใช้การวัดด้วยตาเปล่า นอกจากนั้น ทาง
บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการดาเนินการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ าเสี ยให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
- น้ าเสี ยก่อนเข้าระบบบาบัดน้ าเสี ย เดือนละ 1 ครั้ง
- น้ าทิง้ หลังการบาบัดน้ าเสี ย เดือนละ 1 ครั้ง
- น้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโรงงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
กากของเสี ยอันตราย
บริ ษทั ได้ใช้ระบบม่านน้ าหมุนเวียนในห้องพ่นสี ซึ่ งเป็ นระบบสาคัญในการดักจับละอองสี ก่อนปล่อยอากาศ
ออกภายนอก ส่ งผลให้เกิดกากตะกอนที่เป็ นของเสี ยอันตราย โดยกากตะกอนสี เหล่านี้ จะต้องถูกกาจัดให้ถูกวิธีเพื่อ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของสารพิษออกสู่ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงได้ว่าจ้าง บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1991) จากัด (มหาชน) เป็ นผูท้ าหน้าที่ขนย้ายและกาจัดกากของเสี ยอันตรายเหล่านี้ โดยวิธีฝังกลบที่ได้
มาตรฐานและใบอนุญาตจากกรมโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กากสี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละวัน จะถูกบรรจุในถุงขนาด 10 กิโลกรัม รวบรวม และขนย้ายไป
เก็บรวบรวมในโรงพักขยะที่มีระบบป้ องกันการชะล้างจากน้ าฝน และมีระบบรวบรวมน้ าชะล้างจาก ตัวกากสี เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้ อนสู่ ดินและแหล่งน้ าบริ เวณใกล้เคียง
มลพิษทางอากาศ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับเรื่ องมลพิษทางอากาศอย่างมาก โดยคานึงถึงผลกระทบทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นกับ
มวลชนรอบข้าง บริ ษทั จึงมีนโยบายลงทุ นในการปรับปรุ งระบบจุ่มสี และพ่นสี หลายล้านบาท เพื่อให้ระบบจุ่มสี
และพ่นสี มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น สร้างความมัน่ ใจได้วา่ จะไม่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศจะเกิดจากกระบวนการผลิต 2 กระบวนการคือ กระบวนการชุบสี EDP ซึ่ งในกระบวนการ
นี้ จะมีการบาบัดอากาศดังกล่ าวด้วยการใช้ Activated Carbon ในการดู ดซับกลิ่น ส่ วนกระบวนการพ่นสี จะมีการ
บาบัดด้วยการดูดละอองสี ให้ผา่ นม่านน้ า เพื่อจับมวลสารจากอากาศให้รวมกับน้ าและปล่อยอากาศที่บาบัดแล้วออก
ทางปล่องระบายอากาศ ส่ วนน้ าเสี ยที่ได้จะถูกบาบัดด้วยระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีสีเจือปน (Spray Booth)
ทางบริ ษ ทั ฯ ได้รับ การรั บรองระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 ตั้งแต่ปี 2548 และในปี
2562 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่ งแวเล้อม ISO 14001:2015 พร้อมทั้งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผลเป็ นประจาทุ กปี และบริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับการควบคุ ม มลพิษทางน้ า มลพิษทาง
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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อากาศ และมลพิษทางกากของเสี ยอันตราย เพื่ อให้คาแนะนา แนวทางเกี่ ยวกับระบบการจัดการควบคุ ม มลพิ ษ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการดูแลและจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างดีแล้ว
1.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
เป็ นงานที่อยูร่ ะหว่างขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานที่ผดิ สัญญาค้างส่ ง
2 การผลิตชิ้นส่ วนและรับจ้ างประกอบ (Press Parts and Assembly)
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
ก) ชิ้ น ส่ ว นโลหะขึ้ นรู ป (Stamping or press part) ส าหรั บ ใช้ ใ นการประกอบรถยนต์ รถจัก รยานยนต์
เครื่ องจักรสาหรับอุตสาหกรรม เครื่ องใช้ไฟฟ้า และเครื่ องใช้ในการเกษตร เป็ นต้น
ข) ชิ้นส่ วนพลาสติกขึ้นรู ป โดย Vacuum Mould สาหรับใช้เป็ นอุปกรณ์ตกแต่งรถ
ค) ผลิตเบาะรถยนต์
ง) รับจ้างประกอบ และ/หรื อ พ่นสี ชิ้นส่ วนต่าง ๆ
- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ
ข้อตกลงในการเปิ ดการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ทาให้ผู ้
ประกอบรถยนต์มีทางเลือกได้มากขึ้น โดยการหันไปนาเข้าชิ้นส่ วนเป็ น CKD แทน หากราคานาเข้านั้นต่ากว่า
ราคาชิ้ นส่ วนที่ผลิ ตภายในประเทศ ซึ่ งต่อไปจะเป็ นปั ญหาการแข่งขันกันทัว่ โลก อี กทั้งผูป้ ระกอบการจาก
ญี่ปุ่ นได้ยา้ ยฐานการผลิ ตมาที่ ประเทศไทยเพิ่ มขึ้ น โอกาสที่ Supplier ไทยจะเป็ น Tier 1 ก็น้อยลง ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการคนไทยต้องแข่งขันรุ นแรงขึ้น ดังนั้น ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนภายในประเทศจะต้องพยายามบริ หาร และ
ควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ในด้านคุณภาพ ราคา การ
ส่ งมอบและบริ การ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับการส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนใน
กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานพาหนะและชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจัก ร และการปรั บ สภาพผิ ว และการชุ บ เคลื อ บผิ ว
(SURFACE TREATMENT) ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 60-1016-04-1-0 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ใช้ สิทธิ์
1. ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าผู ้เชี่ ย วชาญหรื อช่ า งฝี มื อ ต่ า งด้ า วพร้ อ มครอบครั ว เข้ า มา ปี 2560
ภายในประเทศตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งอนุ ญ าตให้ ท างานเฉพาะต าแหน่ ง หน้า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ได้รับ การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร ตามที่ คณะกรรมการพิ จารณาอนุ มตั ิ
ปี 2560
สาหรับเครื่ องจักรที่ผลิตตั้งแต่วนั ที่ 21 สิ งหาคม 2560
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ใช้ สิทธิ์
ปี 2560

ปี ทีส่ ิ้นสุ ด

3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
ปี 2563
ที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อย 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการ
ผลิต (25 ล้าน) โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่ งเสริ ม
4. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี ปี 2560
ปี 2563
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นที่นาเข้ามาใช้ผลิตเพื่อจาหน่าย ยังไม่เริ่ มใช้ 1 ปี นับแต่วนั
นาเข้าครั้งแรก
ในประเทศ เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
สิ ทธิ์
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนาเข้าเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น ยังไม่เริ่ มใช้ 1 ปี นับแต่วนั
นาเข้าครั้งแรก
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
สิ ทธิ์
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้รับการส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนใน
กิจการผลิตชิ้นส่ วนโลหะสาหรับยานพาหนะ ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 64-1014-1-05-1-0 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ปี ทีเ่ ริ่มต้ นใช้
สิ ทธิ์
1. ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าผู ้เชี่ ย วชาญหรื อช่ า งฝี มื อ ต่ า งด้ า วพร้ อ มครอบครั ว เข้ า มา
ปี 2564
ภายในประเทศตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งอนุ ญ าตให้ ท างานเฉพาะต าแหน่ ง หน้า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
จนกว่าจะขอ
ยกเลิกบัตร
ส่ งเสริ ม

2. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร จะต้องนาเข้ามาภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2567

ปี 2564

ปี 2567

3. ได้รั บ การยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อย 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต (25 ล้า น) โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี ก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่ งเสริ ม
4. ได้รับ ยกเว้น ไม่ ต้อ งน าเงิ น ปั น ผลจากกิ จการที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รับ ยกเว้น
ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คลไปรวมค านวณเพื่ อเสี ยภาษี เงิ น ได้ตลอดระยะเวลาที่ ผูไ้ ด้รับ การ
ส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ปี 2564

ปี 2567

ปี 2564

ปี 2567

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

ปี ทีเ่ ริ่มต้ นใช้
สิ ทธิ์

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นที่นาเข้ามาใช้ผลิตเพื่อจาหน่าย
ในประเทศ เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก

ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ์

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนาเข้าเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก

ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ์

ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
1 ปี นับแต่วนั
นาเข้าครั้ง
แรก
1 ปี นับแต่วนั
นาเข้าครั้ง
แรก

บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด ได้รับการส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
ผลิตชิ้ นส่ วนตัวถังโลหะ ชิ้นส่ วนพลาสติก และไฟเบอร์ กลาส สาหรับรถยนต์ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ การผลิต
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1453 (1)/2544 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2544
ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
ใช้ สิทธิ์
1. ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าผู ้ เชี่ ยวชาญหรื อช่ า งฝี มื อ ต่ า งด้ า วพ ร้ อ มครอบครั ว เข้ า มา ปี 2549 จนกว่าจะขอ
ภายในประเทศตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รตามที่
ยกเลิก
คณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งอนุ ญ าตให้ ท างานเฉพาะต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ได้รับ การยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ เครื่ อ งจัก ร ตามที่ ค ณะกรรมการพิ จารณาอนุ ม ัติ ปี 2544
ปี 2549
สาหรับเครื่ องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
ปี 2545
ปี 2553
ที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น
ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริ ษทั
สามารถน าผลขาดทุ น ประจาปี ที่ เกิ ดขึ้น ในระหว่างเวลานั้นไปหัก ออกจากก าไรสุ ท ธิ ที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกาไรสุ ทธิ ปีใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้
4. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน ปี 2545
ปี 2553
ได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
5. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อย ปี 2553
ปี 2558
ละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา ตามข้อ 3
6. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นที่ ยังไม่เริ่ ม 1 ปี นับแต่วนั
นาเข้ามาใช้ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
ใช้สิทธิ์ นาเข้าครั้งแรก
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
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ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
ใช้ สิทธิ์
7. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนาเข้าเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น ยังไม่เริ่ ม 5 ปี นับแต่วนั
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
ใช้สิทธิ์ นาเข้าครั้งแรก
8. ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก ค่ า ขนส่ ง ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ประปา จานวน 2 เท่ า ของค่ า ใช้ จ่ า ย ปี 2545
ปี 2555
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
9. ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวก ร้อยละ ยังไม่เริ่ ม จนกว่าจะหัก
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
ใช้สิทธิ์ ครบร้อยละ25
ของเงินลงทุน
10. ได้รับอนุญาตให้นาหรื อส่ งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
ยังไม่เริ่ ม จนกว่าจะขอ
ใช้สิทธิ์
ยกเลิก
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด ได้ขยายการลงทุนโดยการสร้างโรงงานใหม่ และได้รับการส่ งเสริ มจาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นในกิ จการผลิ ตชิ้ นส่ วนตัวถังโลหะ ชิ้ นส่ วนพลาสติก และไฟเบอร์ กลาส สาหรั บ
รถยนต์ แม่พิ มพ์และอุ ปกรณ์ การผลิ ต (โครงการ 2) ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1610 (2) /2554 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2554
ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
ใช้ สิทธิ์
1. ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าผู ้เชี่ ย วชาญหรื อช่ า งฝี มื อ ต่ า งด้ า วพร้ อ มครอบครั ว เข้ า มา ปี 2554
จนกว่าจะขอ
ภายในประเทศตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รตามที่
ยกเลิก
คณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งอนุ ญ าตให้ ท างานเฉพาะต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร ตามที่ คณะกรรมการพิ จารณาอนุ มตั ิ
ปี 2554
ปี 2559
สาหรับเครื่ องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
ปี 2555
ปี 2563
ที่ได้รับการส่ งเสริ ม มี กาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการ
นั้น ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั สามารถนาผลขาดทุนประจาปี ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาไร
สุ ทธิ ที่เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน
5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาไรสุ ทธิ ปีใดปี หนึ่ งหรื อหลายปี ก็
ได้
4. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี ยังไม่เริ่ มใช้
ปี 2563
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
สิ ทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
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สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
5. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา ตามข้อ 3
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นที่นาเข้ามาใช้ผลิตเพื่อส่ งออก
เป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
7. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนาเข้าเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
8. ได้รับ อนุ ญ าตให้ หัก ค่ าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่ าประปา จานวน 2 เท่ า ของค่ าใช้จ่า ย
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
9. ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก ร้อยละ
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ใช้ สิทธิ์
ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ
ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ์
ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ์
ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ์
ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ์

ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
ปี 2568
5 ปี นับแต่วนั
นาเข้าครั้งแรก
5 ปี นับแต่วนั
นาเข้าครั้งแรก
ปี 2565
จนกว่าจะหัก
ครบร้อยละ25
ของเงินลงทุน

2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
- จากภาวะการตลาดของอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นในการ
เพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านคุณภาพ
โดยการน าระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ IATF 16949:2016 เข้า มาใช้ ใ นการบริ ห าร
คุณภาพ
ด้านต้นทุน
บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ทาโครงการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยการทา VA/VE เพื่ อ
ควบคุมต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามากขึ้น รวมถึ งรักษาความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันบนราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
ด้านการส่ ง มอบ โดยการวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต อย่า งใกล้ชิ ด จึ งท าให้ ส ามารถส่ ง มอบ
ชิ้นส่ วนแก่ลูกค้าได้ตามกาหนดเวลาที่ตอ้ งการ รวมถึงการบริ หารการจัดส่ งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
- ขยายธุ รกิจไปยัง Niche market ที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง เช่น รถมอเตอร์ ไซค์ระดับพรี เมี่ยม ซึ่ งมีปริ มาณไม่สูง
นัก แต่มีมูลค่าเพิ่มสู ง จึงมีคู่แข่งขันในตลาดน้อยกว่างานอื่น ๆ
- ขยายงานใหม่จากลู กค้ารายเดิ มและ ขยายฐานลู กค้ารายใหม่ โดยเป็ นผู ้ supply parts / assembly parts
สาหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถรุ่ นอื่นของ Car Maker ต่าง ๆ
- การน ากระบะพื้ น เรี ย บ (Flat Deck) มาเป็ น Product Champion เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ รวมถึ ง การผลิ ต เพื่ อ
จาหน่ายไปยังต่างประเทศ
- เพื่ อเป็ นการกระจายความเสี่ ย งทางธุ รกิ จ จึ งได้ข ยายธุ รกิ จชิ้ น ส่ วน OEM ไปยังหมวดเครื่ องมื อการ
ก่อสร้าง เครื่ องมืออุตสาหกรรม เครื่ องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery)
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- มุ่งเน้นการให้บริ การแบบ One stop service สาหรับงานรับจ้างประกอบ และงานดัดแปลงต่าง ๆ เช่ น
งานเชื่อม ทาสี และตกแต่งภายใน เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯ ได้จดั โปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้าทุกรายตลอดทั้งปี
และมีการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี ไว้ดว้ ย
- ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่ ผูป้ ระกอบรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้ า รถอเนกประสงค์อื่นๆ เช่ น รถตุ๊กๆ และ
รถจัก รยานยนต์ระดับ พรี เมี่ ยม ทั้ง ภายในประเทศและต่ างประเทศ ผู ป้ ระกอบการในหมวดเครื่ องมื อ การ
ก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ อุ ต สาหกรรม เครื่ อ งจัก รกลการเกษตร หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ย านยนต์ เช่ น ชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
- การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูต้ ิดต่อกับลู กค้าเป้ าหมายโดยตรง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการขายโดยผ่านช่องทางของพันธมิตรจากต่างประเทศ (ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย) เพื่อช่วย
แนะนาลูกค้าจากต่างประเทศให้บริ ษทั ฯ
- สั ดส่ วนการจาหน่ าย
ในปี 2564 เป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ 98% ต่างประเทศ 2%
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย คาดการณ์วา่ ปี 2565 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จะเริ่ มฟื้ นตัวขึ้น
โดยยอดผลิ ตรถยนต์ของไทยประมาณ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้ น 6.78% จากปี ก่ อน แบ่งเป็ นยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศ 0.8 ล้านคัน และยอดส่ งออกต่างประเทศ 1 ล้านคัน ดังนั้นธุ รกิ จชิ้ นส่ วนจึงมี แนวโน้มเติ บโตตาม
อุตสาหกรรมยานยนต์
- สภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น มี แ นวโน้ ม ที่ รุ น แรงมากขึ้ น นอกจากผู ป้ ระกอบการ
ภายในประเทศแล้ว ยังมี ผูป้ ระกอบการจากต่ างประเทศเข้ามาลงทุ น ภายใต้เงื่ อนไขที่ เอื้ ออานวยจากการ
ส่ งเสริ มการลงทุ นของรัฐ ข้อตกลงของเขตการค้าเสรี (FTA, AFTA) ดังนั้น ผูป้ ระกอบการภายในประเทศ
จะต้องจัดเตรี ยมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสาคัญ เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างผูช้ านาญงาน เป็ นต้น รวมถึง
แสวงหาพันธมิตร เพื่อ เพิ่ ม Knowhow เทคโนโลยีการผลิต และเครื่ องจักรที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้
ตอบสนองต่อมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมถึงการรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- นโยบายการผลิต
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสิ นค้า และผลิตสิ นค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่กาหนด
และการพัฒ นาสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง รวมถึ งการเพิ่มมูลค่าของผลิ ตภัณ ฑ์โดยนาเทคโนโลยีที่ ทนั สมัย และ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ ทดแทนการขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างที่เพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ ทางบริ ษทั
ได้นาระบบ KAMBAN เข้ามาใช้บ ริ หารการผลิ ตชิ้ นส่ วน และใช้ KAIZEN และ 5S เพื่ อพัฒ นา ปรับ ปรุ ง
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ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต มุ่งเน้นในการกาจัดความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิ ต เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจสู งสุ ดต่อลูกค้าในด้านการส่ งมอบสิ นค้า, คุณภาพของสิ นค้า, ราคาที่เหมาะสม
- การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ซื้ อวัตถุ ดิบหลัก ได้แก่เหล็กแผ่น เหล็ก coil ซึ่ งราคาเหล็กในปี 2563 โดยเฉลี่ ย ลดลงจากปี
ก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็ นการปรับราคาตามสภาวะตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยน
- การกาจัดวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตชิ้นส่ วน จะมีวตั ถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิ ต คือ เศษเหล็กซึ่ งไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม และมลพิ ษ จากกากของเสี ยอันตรายโดยบริ ษ ทั ฯได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย พระราชบัญ ญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2535 และระเบียบข้อกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
บริ ษทั ฯ ไม่มีงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
3 การผลิตแม่ พมิ พ์ และอุปกรณ์ จับยึดสาหรับการผลิต (Die & Jig)
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
เป็ นแม่ พิ ม พ์ (Die) และอุ ป กรณ์ จ ับ ยึด ส าหรั บ การผลิ ต (Jig) ส าหรั บ ใช้ใ นการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น เพื่ อ
ประกอบรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ รถดั ด แปลงต่ า งๆ, รถบรรทุ ก , เครื่ องจัก รส าหรั บ อุ ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และเครื่ องจักรกลการเกษตร เป็ นต้น
- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต เป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง และใช้เทคโนโลยี
ที่มีล ักษณะเฉพาะ รวมถึ งบุ คลากรที่ มีความชานาญเฉพาะทาง และเป็ นอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานของการผลิ ต
ชิ้นส่ วนซึ่ งจะมีปริ มาณ Demand แปรผันไปตาม Model Life และแผนการออกรถรุ่ นใหม่ของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ
และจะมีช่วงระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างจากัด จึงทาให้ในบางช่วงงานล้นกาลังการผลิต การหา Outsource
maker งานแม่พิมพ์ยาก ในขณะที่บางช่วงไม่มีการออกรถรุ่ นใหม่ ปริ มาณงานก็จะน้อยลง
บริ ษ ทั ไทยรุ่ ง ทู ล ส์ แอนด์ ไดส์ จากัด ได้รับ การส่ งเสริ ม จากคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ นใน
กิจการ ผลิ ตแม่พิมพ์ (DIE) การซ่ อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง และอุปกรณ์ จบั ยึด (JIG & FIXTURE) ประเภท
4.2 กิจการผลิ ตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้ นส่ วน (โครงการ 2) ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1867(2)/2555 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2555 และได้รับอนุ ญาตให้นาผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อช่างฝี มือต่างด้าวพร้อมครอบครัวเข้ามาภายในประเทศ
ตามจานวน และกาหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งอนุญาตให้ทางาน
เฉพาะตาแหน่งหน้าที่การทางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร” ซึ่ งยังสามารถใช้สิทธิ ได้จนกว่าบริ ษทั ฯ จะขอยกเลิก
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ปี ทีเ่ ริ่มต้ น
ปี ทีส่ ิ้นสุ ด
ใช้ สิทธิ์
1. ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าผู ้เชี่ ยวชาญหรื อช่ า งฝี มื อ ต่ า งด้ า วพ ร้ อ มครอบครั ว เข้ า มา ปี 2555
จนกว่าจะขอ
ภายในประเทศตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รตามที่
ยกเลิก
คณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งอนุ ญ าตให้ ท างานเฉพาะต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
2.ได้รับ การยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ เครื่ อ งจัก ร ตามที่ ค ณะกรรมการพิ จารณาอนุ ม ัติ
ปี 2555
ปี 2561
สาหรับเครื่ องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
ปี 2555
ปี 2564
ที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น
ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริ ษทั
สามารถน าผลขาดทุ น ประจาปี ที่ เกิ ดขึ้น ในระหว่างเวลานั้นไปหัก ออกจากก าไรสุ ท ธิ ที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาไรสุ ทธิ ปีใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้
4. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน ยังไม่เริ่ มใช้
ปี 2564
ได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับ
สิ ทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
5. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อย ยังไม่เริ่ มใช้
ปี 2564
ละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา ตามข้อ 3
สิ ทธิ
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุ ดิบหรื อวัสดุ จาเป็ นที่นาเข้ามาใช้ผลิ ตเพื่ อส่ งออก ยังไม่เริ่ มใช้ 1 ปี นับแต่วนั
เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
สิ ทธิ์
นาเข้าครั้ง
แรก
7. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนาเข้าเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น ยังไม่เริ่ มใช้ 1 ปี นับแต่วนั
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
สิ ทธิ์
นาเข้าครั้ง
แรก
8. ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก ค่ า ขนส่ ง ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ประปา จานวน 2 เท่ า ของค่ า ใช้จ่ า ย ยังไม่เริ่ มใช้ ปี 2564
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
สิ ทธิ์
9. ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก ร้อยละ ยังไม่เริ่ มใช้ จนกว่าจะหัก
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
สิ ทธิ์
ครบร้อยละ25
ของเงินลงทุน
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
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3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
- จากภาวการณ์ ตลาดในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุปกรณ์ จบั ยึดสาหรับการผลิ ต มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านคุณภาพ โดยการนาระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในการบริ หารคุณภาพ
ด้านต้นทุน
บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ท าโครงการลดต้น ทุ น (Cost Reduction) โดยการท า VA/VE เพื่ อ
ควบคุ ม ต้น ทุ น และรั ก ษาความได้เปรี ย บในการแข่งขันบนราคาที่ ลู ก ค้าพึ งพอใจ
รวมถึงทาการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับงานใหม่เพิ่มขึ้น
ด้านการส่ งมอบ โดยการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด จึงทาให้สามารถส่ งมอบแม่พิมพ์
และอุปกรณ์การผลิตให้แก่ลูกค้าได้ตามกาหนดเวลาที่ตอ้ งการ รวมถึงการบริ หารการ
ส่ งมอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้คุม้ ค่า
- หาพันธมิตรทางธุ รกิจจากต่างประเทศ เพื่อเข้าร่ วมประมูลงาน แบบ Turnkey และ ขยายตลาด รวมถึง
การเพิ่มกาลังการผลิต
- เป็ นผูส้ ร้างแม่พิมพ์และอุ ปกรณ์ จบั ยึดสาหรับการผลิ ตในระดับ Tier 2 ให้กบั Tier 1 ของต่างประเทศ
เช่น ยุโรป อินเดีย ไต้หวัน ซึ่งต้องการ outsource งานไปยังประเทศที่มีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่า
- ขยายตลาดใหม่ ๆ ไปยังหมวดเครื่ องมือการก่อสร้ าง เครื่ องมืออุตสาหกรรม เครื่ องจักรกลการเกษตร
รถบรรทุกใหญ่ หรื อธุ รกิจอื่นที่มิใช่ยานยนต์ เช่น ชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
- ให้บริ การแบบ One stop service สาหรับงานการออกแบบวิจยั ดัดแปลงต่าง ๆ ตลอดจนงานแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์การผลิต
- ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่ ผูป้ ระกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่ องมือการก่อสร้าง และเครื่ องมือ
อุตสาหกรรม เครื่ องจักรกลการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และจีน
ซึ่ งยังมีโอกาสเติ บโตได้อีกมาก รวมถึ งผูส้ ร้ างแม่ พิมพ์และอุปกรณ์ จบั ยึดสาหรับการผลิ ต ระดับ Tier 1 ใน
ต่างประเทศ
- การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูต้ ิดต่อกับลู กค้าเป้ าหมายโดยตรง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ ง
รวมถึ งผูผ้ ลิ ตแม่พิม พ์และอุ ป กรณ์ จบั ยึดส าหรั บ การผลิ ต ที่ เป็ น Tier 1 นอกเหนื อจากนั้น ยังมี ก ารว่าจ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น มาช่วยในการติดต่อกับลูกค้า เพิ่มอีกหนึ่ งช่องทางด้วย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขายโดย
ผ่านช่ องทางของพันธมิ ตรจากต่างประเทศ (ญี่ ปุ่ น, ออสเตรเลี ย) เพื่อช่ วยแนะนาลู กค้าจากต่ างประเทศให้
บริ ษทั ฯ
- สั ดส่ วนการจาหน่ าย
ในปี 2564 เป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ 100%
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- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2565 คาดว่าอุ ตสาหกรรมการท าแม่ พิ ม พ์และอุ ป กรณ์ จบั ยึดในประเทศจะมี แนวโน้ม ลดลง
เนื่ อ งจาก ค่ า ยรถยนต์ต่ า ง ๆ ได้ท ยอยเปิ ดตัว รถยนต์ รุ่ น ใหม่ ไ ปแล้ว บริ ษ ัท ยัง มุ่ ง เน้ น ในการหางานจาก
ต่างประเทศ หรื อจากผูป้ ระกอบรถยนต์ที่ยา้ ยฐานการผลิตมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น หรื อ ไปยังหมวดเครื่ องมือ
การก่อสร้าง เครื่ องมืออุตสาหกรรม เครื่ องจักรกลการเกษตร รถบรรทุกใหญ่ หรื อธุ รกิจอื่นที่มิใช่ยานยนต์ เช่น
ชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
- สภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์ จบั ยึดสาหรับการผลิตมีแนวโน้มที่รุนแรง
มากขึ้น นอกจากผูป้ ระกอบการภายในประเทศแล้ว ยังมีผปู ้ ระกอบการจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน ภายใต้
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยจากการส่ งเสริ มลงทุนของรัฐ ข้อตกลงของการเปิ ดการค้าเสรี (FTA, AFTA, AEC) และ
ค่ายรถยนต์บางค่ายมีการเปลี่ยนนโยบายการผลิต Tooling เป็ นการ Sourcing มาจากต่างประเทศ โดยได้รับการ
ยกเว้น ภาษี น าเข้า Toolong ท าให้ก ารแข่ง ขัน ทางด้านราคา และความรวดเร็ วในการผลิ ดยิ่งมี ม ากขึ้ น การ
บริ ห ารงานด้า นบุ ค ลากร ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการภายในประเทศจะต้อ งจัด เตรี ย มและพัฒ นาบุ ค ลากรที่ มี
ความสาคัญ เช่ น วิศวกร ช่ างเทคนิ ค และช่างผูช้ านาญงาน เป็ นต้น รวมถึ งแสวงหาพันธมิ ตร เพื่อเพิ่ม Know
how เทคโนโลยีการผลิ ต และเครื่ องจักรที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
ประเทศไทย มีความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ในการทาแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึด ซึ่ งทาให้มีความพร้อม
มากว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- นโยบายการผลิต
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสิ นค้าให้ได้ระดับมาตรฐานสากล และผลิตสิ นค้าให้ได้ตามความต้องการ
ของลูกค้าในเวลาที่กาหนด และราคาที่แข่งขันได้
- การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษ ทั ฯ ซื้ อวัตถุ ดิบภายในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ และไม่ มีปัญหาเกี่ ยวกับการจัดหาและผูจ้ าหน่ าย
วัตถุดิบ
- การกาจัดวัตถุดิบ
กระบวนการผลิ ตแม่พิมพ์และอุปกรณ์ จบั ยึดสาหรับการผลิ ต จะมีวตั ถุ ดิบเหลื อใช้จากกระบวนการ
ผลิต คือ เศษเหล็ก ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3.4 งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
เป็ นงานที่อยูร่ ะหว่างการผลิตปกติ ไม่มีงานที่ผดิ สัญญาค้างส่ ง
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4 การจาหน่ ายอะไหล่ อุปกรณ์และบริการ
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
เป็ นศูนย์บริ การหลังการขาย จาหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง สาหรับรถอเนกประสงค์ของบริ ษทั
ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) การซ่อมสี ตวั ถังรถยนต์ และงานติดตั้งกระบะพื้นเรี ยบ
- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ
ภาวะเศรษฐกิ จทัว่ ไปชะลอตัว จะส่ งผลกระทบต่อปริ มาณความต้องการในการซื้ ออุปกรณ์ อะไหล่
รถยนต์
4.2 การตลาดและภาวะ การแข่ งขัน
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นเรื่ องมาตรฐานคุณภาพด้านบริ การ ให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจและมีความเชื่ อมัน่ ใน
บริ การ บริ ษทั ฯได้พยายามเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการให้บริ การ ตลอดจน
บุคลากรที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
- ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้าทัว่ ไปที่ซ้ือรถอเนกประสงค์ของบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
- การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายติดต่อกับบริ ษทั ฯโดยตรง
- สั ดส่ วนการจาหน่ าย
เป็ นการจาหน่ายและให้บริ การภายในประเทศ 100%
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
แนวโน้ม ของธุ รกิ จศู นย์บ ริ การในปี 2564 คาดการณ์ ว่าจะมี แนวโน้ ม ที่ ท รงตัวตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ
- สภาพการแข่ งขันในอนาคต
แนวโน้มการแข่งขันในด้านการซ่อมสี ตวั ถังรถยนต์จะเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากมีผปู ้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้ความสนใจที่จะดาเนิ นธุ รกิจเป็ นจานวนมาก ดังนั้น การแข่งขันโดยส่ วนใหญ่จึงขึ้นอยูก่ บั
การบริ หารคุณภาพและต้นทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- นโยบายการผลิต
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งด้านคุณภาพและการ
ส่ งมอบ
- การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ
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- การกาจัดวัตถุดิบ
การประกอบธุ รกิจการจาหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ และบริ การ วัตถุดิบที่เหลือใช้มีการจัดการดังนี้
- น้ ามันเครื่ องใช้แล้ว ส่ งให้อุตสาหกรรมน้ ามันไทยนาไปกาจัด
- วัตถุดิบส่ วนอื่น ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4.4 งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
จะเป็ นงานปกติที่อยูร่ ะหว่างขบวนการซ่อมแซม
5 การรับจ้ างประกอบตัวถังรถบรรทุก
5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษ ัท ดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ต ประกอบ และจาหน่ ายตู ้บ รรทุ กประเภทต่ างๆ อาทิ กระบะบรรทุ กดัม พ์
กระบะบรรทุกดัมพ์พ่วง รถผสมซี เมนต์ รถตูบ้ รรทุกน้ าหนักเบา ตูบ้ รรทุกปี กนก และตูบ้ รรทุก 10 ประตู เป็ น
ต้น ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและบริ การที่เป็ นเลิศ เพื่อสร้างความคุม้ ค่าสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
- ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ
จากสถานการณ์ปัจจุบนั มีผปู ้ ระกอบการด้านการผลิตตัวถังรถบรรทุกจานวนมาก ทั้งที่เป็ นโรงงาน
ขนาดใหญ่และอู่ขนาดเล็กนั้น ส่ งผลให้มีการแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตที่มีความรวดเร็ วทันกับความต้องการ และการบริ การทั้งก่อนและหลังการขายให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น และสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
5.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุ ณภาพระดับสากล ภายใต้การผลิตและ
พัฒ นาภายใต้ค วามร่ วมมื อทางเทคนิ ค จาก บริ ษ ัท เคี ย วคุ โตะ ไคฮัตสึ โคเงี ย ว จากัด (Kyokuto Kaihatsu
Kogyo Co., Ltd.) และ บริ ษ ัท นิ ป ปอน เทร็ ก ซ์ จ ากัด (Nippon Trex Co., Ltd.) ผู ้น าด้า นการผลิ ต ตัว ถัง
รถบรรทุกประเภทต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยกระบวนการผลิ ตที่ ได้มาตรฐานและบริ การที่เป็ นเลิ ศ เพื่อ
ตอบสนองและสร้างความคุม้ ค่าสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
อีกทั้ง มัน่ ใจบริ การหลังการขายโดยทีมช่างผูเ้ ชี่ ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาอย่าง
รวดเร็ ว มี ค ลัง อะไหล่ ชิ้ น ส่ วนต่ างๆ พร้ อมระบบการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้าได้ท ัน ที บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น พัฒ นา
คุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ และเน้น ให้ค วามส าคัญ เรื่ องการบริ ก ารหลังการขายที่ เป็ นม าตรฐาน ด้วยเครื่ องจัก ร
ทันสมัย และทีมช่างผูเ้ ชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั
ลูกค้า
- การโฆษณาประชาสั มพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนในการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ทั้งแบบ On Line และ Off Line โดยปี นี้ จะเน้นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์แบบ On Line และสื่ อผ่านดีลเลอร์ แบรนด์ต่างๆ เพื่อเป็ นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มผูใ้ ช้งาน
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จริ งทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้าและดีลเลอร์ โดยการมุ่งเน้นการ
เข้าถึงลูกค้าปลายทางมากที่สุด
- ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าตัวถังรถบรรทุกมีความหลากหลายไปตามการดาเนิ นธุ รกิจของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น แพลนท์
ผสมซีเมนต์, กลุ่มบริ ษทั ซี เมนต์, บริ ษทั ขนส่ งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่, บริ ษทั ก่อสร้าง รวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นต่างๆ
- การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ทางบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ าหน่ ายเอง โดยการจับคู่ธุรกิจกับแบรนด์ต่างๆที่ขายรถบรรทุกในประเทศไทย
รวมทั้งการออก Event และ Road Show ตามหัวเมืองต่างๆ กลุ่มเป้ าหมายในการขายคือการขายผ่านดีลเลอร์
ของแบรนด์รถบรรทุ ก และลู ก ค้า ผูใ้ ช้งานโดยตรง เช่ น บริ ษ ทั ผลิ ตปู นซี เมนต์, บริ ษ ทั ขนส่ ง, หน่ วยงาน
รวมทั้งธุรกิจขนาดเล็ก เป็ นต้น ช่องทางการจาหน่ายแบบ On Line ได้แก่
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
- สั ดส่ วนการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ จาหน่าย ภายในประเทศ 100%
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
คาดว่าในปี 2564-2565 เศรษฐกิจไทยจะเริ่ มฟื้ นตัวขึ้น จากแผนกระตุน้ เศรษฐกิจและแผนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่ องของภาครัฐ ประกอบกับความต้องการขนส่ งสิ นค้าจากการพัฒนาเส้ นทาง
คมนาคมใหม่ ๆ ทั้ง ในประเทศและเชื่ อ มโยงกับ ประเทศใกล้เคี ย ง รวมทั้ง การเติ บ โตของธุ รกิ จ ค้าปลี ก
ออนไลน์และธุ รกิจโลจิสติกส์ ซึ่ งคาดว่าจะมีความต้องการใช้รถบรรทุกขนส่ งสิ นค้า รถกระบะดัมพ์ และรถ
ผสมคอนกรี ตเพิ่มมากขึ้น
- สภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันของตลาดต่อเติมตัวถังทัว่ ประเทศไทยเริ่ มมีการปรับตัว เพื่อให้ทนั กับความต้องการของ
ลูกค้า ที่จะตอบสนองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความคงทนในการใช้งานมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นอู่ขนาดเล็กที่
พยายามปรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีมีคุณภาพเทียบเท่าโรงงานขนาดใหญ่ และ ราคาที่ต่ากว่า
ทางบริ ษ ัท เล็ ง เห็ น สถานการณ์ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุน แรงมากขึ้ น จึ ง มี ก ารปรั บ ตัวด้านการผลิ ต ใน
ระยะเวลาที่ส้ นั ลง และการจับมือกับแบรนด์รถบรรทุกต่างๆเพื่อรับงานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น
5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- นโยบายการผลิต
มุ่งเน้นการยกระดับคุ ณภาพสิ นค้าให้เที ยบเท่าระดับมาตรฐาน โดยใช้ระบบการผลิ ตแบบดึ ง [Pull
System] เพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามมาตรฐาน ในราคาที่แข่งขันได้ และทันต่อความต้องการของลู กค้า
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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ในเวลาที่กาหนด รวมทั้งมุ่งเน้นให้ระบบการผลิตไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ฯได้มีมาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านเสี ยง แสงสว่าง อากาศ และขยะ เป็ นประจาปี ละ 2 ครั้ง และที่
สาคัญยังคงให้ความสาคัญการผลิตภายใต้การผลิตและพัฒนาภายใต้ความร่ วมมือทางเทคนิคจาก บริ ษทั เคียวคุ
โตะ ไคฮัตสึ โคเงียว จากัด (Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.) และ บริ ษทั นิ ปปอน เทร็ กซ์ จากัด (Nippon
Trex Co., Ltd.) ผูน้ าด้านการผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น
- การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเป็ นหลัก และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาและผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ
- การกาจัดวัตถุดิบ
ในกระบวนการพ่นสี ตวั ถังรถบรรทุก เป็ นกระบวนการสาคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 3
ส่ วนหลัก ได้แก่ มลพิษทางด้านน้ าเสี ย มลพิษจากกากของเสี ยอันตราย และมลพิษทางอากาศ โดยบริ ษทั ฯได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาสภาพแวดล้อม พ.ศ.
2535 และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
นา้ เสี ยจากการผลิต
น้ าเสี ย ที่ เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต จะถู ก รองรั บ ด้ว ยระบบบ าบัด น้ าเสี ย ส่ ว นกลางของการนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ ีรระยอง ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด และมีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าก่อนปล่อยออกเข้าสู่ ระบบบาบัดส่ วนกลางของการนิคมฯ เป็ นประจาทุกเดือน
กากของเสี ยอันตราย
บริ ษทั ได้ใช้ระบบม่านน้ าหมุนเวียนในห้องพ่นสี ซึ่ งเป็ นระบบสาคัญในการดักจับละอองสี ก่อนปล่อย
อากาศออกภายนอก ส่ งผลให้เกิดกากตะกอนที่เป็ นของเสี ยอันตราย โดยกากตะกอนสี เหล่านี้ จะต้องถูกกาจัด
ให้ถู ก วิธี เพื่ อ ป้ องกัน การปนเปื้ อนของสารพิ ษ ออกสู่ สิ่ งแวดล้อ ม ดังนั้น ทางบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้ว่าจ้าง บริ ษ ัท
โปรเฟสชั่น แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1991) จากัด (มหาชน) เป็ นผูท้ าหน้าที่ ข นย้ายและก าจัดกากของเสี ย
อันตรายเหล่านี้ โดยวิธีฝังกลบที่ได้มาตรฐานและใบอนุญาตจากกรมโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กากสี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกบรรจุในถุงขนาด 10 กิโลกรัม รวบรวม และขนย้ายไปเก็บ
รวบรวมในโรงพักขยะที่มีระบบป้องกันการชะล้างจากน้ าฝน และมีระบบรวบรวมน้ าชะล้างจาก ตัวกากสี เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้ อนสู่ ดินและแหล่งน้ าบริ เวณใกล้เคียง
มลพิษทางอากาศ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับเรื่ องมลพิษทางอากาศอย่างมาก โดยคานึ งถึงผลกระทบทางอากาศที่อาจเกิด
ขึ้นกับมวลชนรอบข้าง บริ ษทั จึงมีนโยบายลงทุนในการปรับปรุ งระบบสครับเบอร์ ที่ใช้ในการบาบัดและดักจับ
ไอของสารระเหย กลิ่น ที่มาจากขบวนการพ่นสี เพื่อสร้างความมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั ฯไม่ก่อกาเนิ ดปั ญหามลพิษ
ทางอากาศ ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียง และชุมชนอย่างแน่นอน
ทางบริ ษ ัท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบการจัด การด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ตามข้ อ ก าหนดของการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และข้อกาหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่ งครัด พร้ อมทั้งมีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลเป็ นประจาปี ละ 2 ครั้ง ดังนั้นจึงมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการดูแลและ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างดี
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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5.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
เป็ นงานที่อยูร่ ะหว่างขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานที่ผดิ สัญญาค้างส่ ง
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ
่มบริษาัทงของกลุ่มบริษัทไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
โครงสร้
โครงสร้ างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
โครงสร้ างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่ งยูเนีณ่ยวันคาร์
(มหาชน)
นที่ 31จากั
ธันดวาคม
2564และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้ อมูลของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ข้ อมูลของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ข้ อมูลของนิติบบริ
ุคคลที
ษัทย่บ่ อริยษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด
 บริษัท ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด
 บริษัท ไทยรุ
ทูลส์ แอนด์
ด
ทุน่ งจดทะเบี
ยน ไดส์ จากั
27,000,000
บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
ทุนจดทะเบียน
27,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
ทุนจดทะเบียน
27,000,000แบ่บาท
ค่าแล้ว270,000
)
งเป็ น(ชหุาระเต็
้นสามัมญมูลจานวน
หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
แบ่งเป็ น หุ ้นสามัญจานวน 270,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
น้ มูลตค่าหุ น้ ละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจแบ่งเป็ น หุผลิ้นสามั
ตแม่ญพจิมานวน
พ์และอุ270,000
ปกรณ์กหุารผลิ
ประเภทธุ รกิจ
ผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต
ประเภทธุรทีกิ่ตจ้งั สานักงานใหญ่
ผลิตแม่พิม304/1
พ์และอุ
ปกรณ์การผลิ
ต
ถนนมาเจริ
ญ แขวงหนองค้
างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
ที่ต้งั สานักโทรศั
งานใหญ่
ญ แขวงหนองค้
างพลู เขตหนองแขม
พท์ 304/1 ถนนมาเจริ
0-2431-0071-2,
0-2431-0065,
0-2420-0076 กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์
0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076
โทรศัพท์ โทรสาร 0-2431-0071-2,
0-2431-0065, 0-2420-0076
0-2814-6137
โทรสาร
0-2814-6137
โทรสาร
0-2814-6137
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด
ทุนจดทะเบียน
400,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 4,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
ประเภทธุ รกิจ
ผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ 304 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์
0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076
โทรสาร
0-2814-6137
ที่ต้งั โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต้ ี ระยอง
เลขที่ 7/122 หมู่ที่ 4 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
(038) 956-156, 956-239-42
โทรสาร
(038) 956-169
 บริษัท ทีทอี าร์ ไทยรุ่ง จากัด
ทุนจดทะเบียน
1,087,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 10,870,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้ รรทุก รถหางลากเทรเลอร์
รถบรรทุกผสมคอนกรี ต รถบรรทุกห้องเย็น ฯลฯ ตลอดจนให้บริ การหลังการขาย
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ 10/95 ซอยสุ ขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
สานักงานขาย
304 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์
081-986-6881, 0-2420-0076 ต่อ 530
ที่ต้ งั โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ ี ระยอง
เลขที่ 7/462-463 หมู่ที่ 6 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
(038) 020-250-3
โทรสาร
(038) 020-254
Website
www.ttrthairung.co.th
 บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้ เซอร์ วสิ จากัด
ทุนจดทะเบียน
25,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ น หุ ้นสามัญจานวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายอะไหล่ ศูนย์บริ การหลังการขาย
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ 151 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์
0-2420-6708-9
โทรสาร
0-2812-1447
Website
www.trservice.in.th
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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 บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด
ทุนจดทะเบียน
25,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 25,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท
ประเภทธุ รกิจ
ดาเนินธุ รกิจจาหน่ายรถยนต์
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
สานักงานขาย
371 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2812-2200, 0-2812-2233
โทรสาร
0-2812-1992
ข้ อมูลบริษัทร่ วม
 บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จากัด
ทุนจดทะเบียน
74,500,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 74,500 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสาหรับ Special Purpose Vehicle
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ 159 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
0-2313-1371-8
โทรสาร
0-2313-1380
 บริษัท เดลต้ า ไทยรุ่ง จากัด
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 3,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
ประเภทธุ รกิจ
ผลิตเบาะรถยนต์ ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับรถยนต์
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต้ ี ระยอง
7/150 หมู่ที่ 4 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
(038) 650-398-400
โทรสาร
(038) 650-400
 บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ ง จากัด
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 200,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ
ประกอบตัวถังห้องโดยสาร และผลิตชิ้นส่ วน สาหรับรถอุตสาหกรรมหนัก (Industrial
Machinery), รถขุดตัก, รถเครื่ องจักรก่อสร้าง, รถเครื่ องจักรกลทางการเกษตร, รถ
แทรกเตอร์ทางการเกษตร และอื่นๆ
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ 304 ถ.มาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
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โทรศัพท์
โทรสาร

0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076
0-2814-6137

หลักกทรัทรัพพย์ย์แและผู
ละผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ น
ข้ข้ออมูมูลลหลั
านวนทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนและทุ
นและทุนนชชาระแล้
าระแล้วว
จจานวนทุ
จดทะเบียยนน619,846,931บาท
619,846,931 บาทแบ่แบ่
้นสามั
619,846,931น้ หุมู้นลมูค่าลหุค่น้ าหุละ้นละ
1 บาท
บริบริษษทั ทั ฯฯ มีมีททุนุนจดทะเบี
งเป็งเป็นหุนหุน้ สามั
ญญ619,846,931หุ
1 บาท
และมีททุนุนชชาระแล้
าระแล้วว595,446,931
595,446,931บาท
บาท
และมี
ผูผู้ถ้ถือือหุหุ้ น้ น
รายชื่อ่อผูผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้ ทีที่ถ่ถือือหุหุน้ น้ สูสูงงสุสุดด1010รายแรก
รายแรกณณวัวันนปิปิดสมุ
ดสมุดดทะเบี
ทะเบียยนล่
นล่าสุาสุดด(ณ(ณวัวันนทีที่ 25มี
่ 25 นมีาคม2565)มี
นาคม 2565)ดมีงั นีด้ งั นี้
รายชื
ของ
%%ของ
สกุลล
านวนหุ้ น้ น จจานวนหุ
านวนหุ้ น้ น
ลลาดัาดับบ
ชืชื่ อ่ อ––สกุ
จจานวนหุ
หมด
ทัทั้ง้งหมด
ดร.ปราณี เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
125,588,325
21.09%
1.1. ดร.ปราณี
125,588,325
21.09%
นางสาวแก้ววใจใจ เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
99,153,765
16.65%
2.2. นางสาวแก้
99,153,765
16.65%
นายวุฒฒิชิชยั ยั เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
97,428,225
16.36%
3.3. นายวุ
97,428,225
16.36%
นายสมพงษ์ เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
63,436,825
10.65%
4.4. นายสมพงษ์
63,436,825
10.65%
CITI(NOMINEES)
(NOMINEES)LIMITED-S.A
LIMITED-S.APBG
PBGCLIENTS
CLIENTSSG
SG
27,926,310
4.73%
5.5. CITI
27,926,310
4.69%
นายพัฒฒนศรณ์
นศรณ์ เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
24,479,740
4.11%
6.6. นายพั
25,361,240
4.26%
นายวงศ์ววริริศศ เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
19,368,020
3.25%
7.7. นายวงศ์
20,068,020
3.37%
BANKJULIUS
JULIUSBAER
BAER&&CO.
CO.LTD,
LTD,HONGKONG
HONGKONG
17,850,720
3.02%
8.8. BANK
17,850,720
3.00%
นายกรวุฒฒิ ิ เผอิ
เผอิญญโชค
โชค
14,200,000
2.40%
9.9. นายกรวุ
14,200,000
2.38%
10. นางสาวอุ
นางสาวอุไไรวรรณ
รวรรณแซ่
แซ่หหลีลี
11,270,500
1.91%
10.
11,132,100
1.87%
รวม
491,779,830
83.23%
รวม
502,141,530
84.33%
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่ ่ ายให้ ผ้ ูถือหุ้น
บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราประมาณร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีในแต่
ละปี ของงบการเงิ นรวม โดยจ่ายในปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวจะขึ้นอยู่ก ับ
กระแสเงิ นสด และภาระการลงทุ นของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในเครื อ รวมถึ งความจาเป็ นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต

่ งยูเนี่ย|นคาร์
บริ
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ประวัติการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่ ่ ายให้ ผ้ถู ือหุ้น
ปี
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุน้ )
0.72 0.26 0.21 0.11 0.14 0.31 0.13**
อัตราเงินปั นผล
(บาทต่อหุน้ )
0.40 0.15 0.15 0.09 0.14 0.25
0.12
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)
55.68 58.15 70.55 81.57 99.64 81.40
90
หมายเหตุ *เงินปั นผลประจาปี 2564 จะต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ก่อน

2563 2564*
(0.15) 0.13
0.06 0.10
N/A
67

** อัตรากาไรสุ ทธิ ปี 2562 เป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ ไม่รวมกาไรจากการซื้อกิจการ TTR ซึ่งเป็ นกาไรทางบัญชี มิใช่กาไรเงินสด

- นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทีจ่ ่ ายให้ บริษัทฯ
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด, บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วสิ จากัด, บริ ษทั ไทยออโต้ เพรส
พาร์ท จากัด, บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จากัด และบริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จะมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผล จากความจาเป็ นในการใช้เงินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี
2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการนาหลักการบริ หารความเสี่ ยงมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ
องค์กร ภายใต้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงในระดับสากล ซึ่งมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรับผิดชอบกากับดูแล
การปฏิ บตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ติดตามความเสี่ ยงที่สาคัญและการดาเนิ นการ โดยได้กาหนดแผนการ
จัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุ รกิจของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง เช่น
- การทบทวนคู่มือปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนทัว่ ทั้งองค์กร
- การกาหนดและทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานให้ชดั เจน
- ปรับปรุ งตัวชี้วดั ในการประเมินผลงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าองค์กรมีระบบการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม นาไปสู่ การดาเนินงาน
ขององค์ให้บรรลุเป้าหมาย
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมความเสี่ ยงจากผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้านมลพิษ ทั้งเสี ยงและอากาศได้
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยบริ ษทั มีระบบป้ องกันละอองสี และเครื่ องกาจัดกลิ่นที่ได้มาตรฐานตามระบบสากล
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้รับการรับรองระบบคุ ณภาพ ISO 14001 ซึ่ งมี การตรวจเช็ คค่าของเสี ย มลพิษต่างๆ ของระบบการ
ผลิตอย่างสม่าเสมอจากบริ ษทั ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ รวมทั้งบริ ษทั มีระบบการตรวจสอบ ปรับปรุ ง ซ่อม
บารุ งเครื่ องจักรและระบบการผลิ ตของบริ ษทั ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบงานการผลิตของห้องจุ่มสี และพ่นสี จะมีประสิ ทธิ ภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชน

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 43

39

2.2 ปัจจัยความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจ
1. ความเสี่ ยงด้ านธุรกิจ
1.1 ธุ รกิจรถอเนกประสงค์
- บริ ษทั ฯ มีคู่แข่งขันทางการตลาดซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและเป็ นเจ้าของตราสิ นค้า (Brand Owner) รายใหญ่หลายราย ทั้ง
ที่เป็ นรายเดิ มที่มีการผลิ ตรถอเนกประสงค์อยูแ่ ล้ว และผูผ้ ลิ ตรายใหม่ที่พร้ อมจะเข้ามาแข่งขัน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี
ความนิยมใช้รถอเนกประสงค์อย่างต่อเนื่อง ทาให้มูลค่าตลาดสาหรับรถอเนกประสงค์มีมูลค่าสู งขึ้น
- นโยบายภาครัฐที่สนับสนุ นการเปิ ดเสรี ทางการค้า ทาให้รถยนต์จากต่างประเทศมีโอกาสเข้ามาทาตลาดใน
ประเทศไทยได้มากขึ้น และทาให้มีการแข่งขันในตลาดสู งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้
กรอบ AEC ในปี 2559 เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆใน
ธุ รกิจรถอเนกประสงค์ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
- บริ ษ ทั ฯ มุ่งเน้นงานด้านการวิจยั และพัฒนารถอเนกประสงค์ให้มี รูปลักษณ์ ที่ ท นั สมัยต่ างจากคู่แข่ ง และมี
คุ ณภาพตรงตามความต้องการของลู กค้ากลุ่ มเป้ าหมาย พร้ อมกันนี้ ได้ท าการศึ กษาเพื่อพัฒนาธุ รกิ จรถใช้งาน
เฉพาะด้านประเภทต่างๆ เช่น รถ TR Transformer, รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4), รถฉุ กเฉิ น
เคลื่ อนที่ เร็ ว ฯลฯ เพื่ อขยายตลาด และกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายให้ กว้างขึ้ น โดยการใช้ความได้เปรี ยบจากความ
ยืดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
- บริ ษทั ฯ ใช้ช่องทางการนาเสนอสิ นค้าโดยการเปิ ดโชว์รูมที่บริ เวณถนนวิภาวดีรังสิ ต รวมทั้งการออก Event
& Road Show ตามหัวเมื องต่างๆ และการแต่ งตั้ง Dealer ในภาคเหนื อ, ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ, ภาค
ตะวันออกและภาคใต้ และวางแผนในการโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และ Off Line โดยปี นี้จะ
เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบ On Line เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
เน้นเรื่ องการขายให้กบั หน่วยงานราชการต่างๆ
- บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต และมีมาตรการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายทุกหมวดทั้ง
ด้านโรงงาน ด้านสนับสนุน ให้มีตน้ ทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
1.2 ธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์และรับจ้างประกอบ
ผลจากการเปิ ดเสรี ทางการค้า ซึ่ งมีการลดภาษี นาเข้าสิ นค้า ทาให้ผูผ้ ลิ ตรถยนต์มีทางเลื อกมากขึ้นในการ
นาเข้าชิ้ นส่ วนจากต่างประเทศมาทดแทนการจ้างผลิ ตชิ้ นส่ วนในประเทศ ทาให้ผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนไทยต้อง
แข่งขันด้านราคาและคุณภาพเพิม่ ขึ้น ทั้งจากผูผ้ ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อกระจายความเสี่ ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- มุ่งเน้นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มลูกค้าหลักรายเดิม รวมถึงแสวงหากลุ่มลูกค้ารายใหม่จากธุ รกิจอื่นๆ เช่น
ชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ระดับพรี เมี่ยม หรื อชิ้ นส่ วนสาหรับเครื่ องมือการก่อสร้าง เครื่ องมืออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลการเกษตร รวมทั้งขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็ นต้น เพื่อกระจายความ
เสี่ ยงด้านการหางาน รวมทั้งการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าทุก
รายอย่างต่อเนื่อง และมีการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใหม่ในแต่ละปี ไว้ดว้ ย
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- ให้บริ การแบบ One stop service สาหรับงานชิ้นส่ วน งานพ่นสี งานรับจ้างประกอบและงานดัดแปลงต่างๆ
ตั้งแต่การออกแบบวิจยั ไปจนถึงชิ้นงานสาเร็ จรู ป
- บริ ษ ัทฯ มี แนวทางในการแสวงหาพันธมิ ตรจากต่างประเทศ เพื่ อเพิ่ ม Knowhow เทคโนโลยีการผลิ ต และ
เครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเตรี ยมรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการร่ วมลงทุนกับ
พันธมิ ตรหรื อต่ างชาติ เพื่ อการขยายไปสู่ ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องเพิ่ มขึ้ น รวมทั้งมี นโยบายในการรั บงานที่ มี
มูลค่าเพิ่มสู งขึ้น
1.3 ธุรกิจการสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึดสาหรับการผลิต
ปริ มาณงานแม่พิมพ์และอุปกรณ์ จบั ยึดในแต่ละปี มีความไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั แผนการเปิ ดตัวรถรุ่ นใหม่ ของ
ยี่ห้อต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเพื่ อลดความไม่แน่ นอนในอนาคต บริ ษทั จึ งต้องเร่ งหางานจากต่างประเทศ หรื อจากผู ้
ประกอบรถยนต์ที่ยา้ ยฐานการผลิ ตมาประเทศไทยเพิ่มขึ้ น รวมทั้งมองหาโอกาสในงานใหม่ๆ เช่ น เครื่ องมื อการ
ก่อสร้าง เครื่ องมืออุตสาหกรรม เครื่ องจักรกลการเกษตร รถบรรทุกใหญ่ หรื อธุ รกิจอื่นที่มิใช่ยานยนต์
เพื่อกระจายความเสี่ ยง และลดผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- การลงทุนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในขบวนการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการหางานแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง คู่แข่งขันน้อย
- การพัฒนาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ให้มีการทางานแบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานมี
ฝี มือในขบวนการผลิต พร้อมกันนี้ได้จดั หลักสู ตรการฝึ กอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นคู่กนั ไปด้วย
- การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึดสาหรับการผลิตในระดับ Tier 2 ให้กบั Tier 1 ของต่างประเทศ เช่น ยุโรป
อเมริ กา ซึ่งต้องการ outsource งานไปยังประเทศที่มีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่า
- การให้บริ การแบบ One stop service สาหรับงานการออกแบบวิจยั ดัดแปลงต่างๆ ตลอดจนงานแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จบั ยึดการผลิต
- ยกระดับเป็ นผูอ้ อกแบบ สร้ างแม่พิ มพ์และอุ ปกรณ์ จบั ยึด ส าหรั บการผลิ ตในระบบ Turn key โดยร่ วมกับ
พันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเข้าประมูลงานแบบ Turn key ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- สร้างเครื อข่ายพันธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริ มาณงาน Project ใหม่ๆ ที่ได้เข้ามา เพื่อเพิ่มกาลังการ
ผลิตและรับงาน Turn key จากต่างประเทศ
นอกจากวิธีการกระจายความเสี่ ยงของธุ รกิจหลักทั้ง 3 ธุ รกิจ ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้พยายามขยายธุรกิจไป
ยังธุ รกิจอื่นๆเพิ่มด้วย ซึ่ งนอกจากจะลดความเสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิจลงแล้ว ยังเพิ่มความหลากหลายในการดาเนินธุ รกิจให้
เพิ่มขึ้นอีก ได้แก่
- การเป็ นผูน้ าในการออกแบบและพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ กระบะพื้ นเรี ยบ (Flat Deck) จาหน่ ายให้แก่ ผูผ้ ลิ ตรถ
กระบะหลายค่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพัฒนากระบะพื้นเรี ยบไปยังตลาดรถบรรทุกขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
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- การร่ วมทุนกับพันธมิตรญี่ปุ่น เพื่อขยายฐานธุ รกิจไปยังอุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขุดตัก, รถ
เครื่ องจักรกลทางการเกษตรและธุรกิจต่อเติมตัวถังรถบรรทุกประเภทต่างๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้ รรทุก รถหาง
ลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรี ต รถบรรทุกห้องเย็น เป็ นต้น
2. ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
2.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กูย้ มื ลูกหนี้อื่นๆ ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มี
การกระจุกตัว เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและจานวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจ
ต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ คื อ มูลค่าตามบัญชี ของลู กหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมและลู กหนี้ อื่นที่ แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
2.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชัว่ คราว
และเงิ นให้กู้ยืม ระยะสั้ นที่ มี ดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ มี ก าหนด
ระยะเวลาชาระคืนภายในหนึ่งปี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
2.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการขายสิ นค้าที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากปริ มาณการขายสิ นค้าที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศค่อนข้างน้อย จึงทาให้ความเสี่ ยง
จากเงินตราต่างประเทศอยูใ่ นระดับต่า
3. ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความเสี่ ยงจากการถู กผูบ้ ริ โภคฟ้องร้อง ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ.2551 (Products Liability : PL LAW) หากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิตมีปัญหาด้านคุณภาพและเกิดผลกระทบ
ต่อผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ อาจถูกผูบ้ ริ โภคฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายได้
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงจากกฎหมายดังกล่าว จึงได้ออกประกาศบริ ษทั เรื่ อง นโยบายการผลิต
สิ นค้าที่ปลอดภัย โดยแต่งตั้งคณะทางานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทางาน คอยกากับดูแลให้เป็ นไป
ตามตัวบทกฎหมาย รวมทั้งมีการอบรมให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานให้ทราบถึงข้อกฎหมาย และกาหนดให้พนักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตาม
สาหรับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ จะมีส่วนงานที่รับผิดชอบคอยกากับ ติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้อกาหนด กฎหมาย อย่างเคร่ งครัด
4. ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และชุ มชนรอบข้ าง
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับทรั พยากรบุคคล โดยเน้นเรื่ องความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสาคัญ บริ ษทั ฯจึงกาหนด
นโยบายความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ ยงทุกประเภทอันจะส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิตของบุคลากรทุกคน ควบคู่กบั การตอบ
แทนสังคมและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนรอบบริ ษทั ฯ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
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- บริ ษทั ฯ มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาทุกปี โดยดาเนินการติดตาม
และรายงานผลให้ระดับหัวหน้างานได้รับทราบในการประชุมกิจกรรมทุกไตรมาส
- บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุ กคน ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดให้
พนักงานทุ กคนต้องปฏิ บตั ิตามระบบความปลอดภัยผ่านกิ จกรรม Completely Check Completely Find
Out (CCCF) และระบบสิ่ งแวดล้อม ISO14001 รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เช่น โรงงานสี ขาว ขับขี่ปลอดภัยเมา
ไม่ขบั งดเหล้าเข้าพรรษา เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบั บุ ตรของพนักงานที่ เรี ยนดี เป็ นประจาทุ กปี และมีกิจกรรม
ตอบแทนสังคม โดยการบริ จาคเงินสนับสนุ นแก่หน่วยงานต่างๆ และชุ มชนในเขตประกอบการหลายครั้ง
เช่ น การบริ จาคเครื่ องมือแพทย์แก่โรงพยาบาล การบริ จาคเงิ นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ต่างๆ จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุ มชนด้อยโอกาสทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการ จัดโครงการ
ชุมชนสี ขาว การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการ และอีกหลายกิจกรรม ฯลฯ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยีน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการเพื่อความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ มี เจตนารมณ์ ที่ จะส่ งเสริ มให้บ ริ ษ ทั เป็ นองค์กรที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ มี การกากับดู แล
กิจการ และการบริ หารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเที ยม เป็ นธรรม มีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
อันจะนาไปสู่ ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มือการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิสาหรับกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก คน
เพื่อให้ยดึ ถือปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
3.2 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
1 นโยบายและแนวปฎิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้พทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงมุ่งเน้นให้มีแนวทาง
ปฏิบตั ิการอนุ รักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กรเพื่อทาให้พนักงานทุ กคนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการอนุ รักษ์
พลังงาน และปฏิบตั ิไปในแนวทางเดี ยวกันซึ่ งมุ่งไปสู่ เป้ าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และการประหยัดพลังงาน
ตามนโยบายของรัฐ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การอนุ รักษ์พลังงานถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นงานขององค์กร และผูบ้ ริ หารองค์กรต้องให้
ความสาคัญในการปฏิบตั ิการจัดการพลังงาน
2. บริ ษทั ถื อว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าของ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบรัททุก
ระดับ ต้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทางานด้านการ
จัดการพลังงาน
3. บริ ษทั กาหนดแผน และเป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่ อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. บริ ษทั จะดาเนิ นการปรั บ ปรงประสิ ทธิ ภ าพการใช้ท รัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ องและ
เหมาะสมกับธุระกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
5. ส่ งเสริ มให้มีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่พนักงานภายในองค์กร เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์
พลังงานและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นไปแนวทางเดียวกัน
3.3 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการอนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการขยายผลการดาเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมเพิ่มเติม
เพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ อง โดยคานึ งถึ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้ใบรับรอง อุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้ดาเนิ นการจัดให้มีการตรวจประเมินการดาเนิ นงานบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ขึ้นเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2564 ได้จดั ให้มีการตรวจประเมิน จานวน
2 ครั้ง โดยเป็ นการตรวจประเมินจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน จานวน 1 ครั้ง และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดย
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บริ ษทั บริ ษทั ยูไนเต็ด รี จิสตร้า ออฟ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 1 ครั้ง ผลการตรวจประเมิน พบว่า บริ ษทั
ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015
ในกระบวนการการจัดการขยะ ของเสี ย และมลพิษบริษัทได้ ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดการมลพิษทางนา้
น้ าเสี ยที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิ ต ทั้งน้ าเสี ยที่ มีสารเคมี เจือปน และน้ าเสี ยที่ มีสีเจือปน (Contaminated
Water) ที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสี รถยนต์ บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ได้มาตรฐานตามที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกาหนด โดยใช้ระบบบาบัดสารเคมีที่มีสารเคมีเจือปน (Degrease) และระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีสีเจือ
ปน (Spray Booth) ซึ่ งในขั้นตอนการบาบัดน้ าเสี ยจะควบคุมโดยฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานของบริ ษทั และกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าหลังการบาบัดโดยบริ ษทั ผูร้ ับดาเนิ นการ ทาการตรวจวัดคุณภาพน้ าของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอกเพื่ อให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด อี กทั้งบริ ษทั ได้มีการจัดเก็บข้อมู ลเพื่ อใช้ในการปรั บปรุ งระบบการ
บาบัดมลพิษของบริ ษทั อันจะนาไปสู่ การสร้างความเชื่อมัน่ ด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน
2. การจัดการกากของเสี ยอันตราย
ในกระบวนการพ่นสี จะมีการใช้ม่านน้ าหมุนเวียนเพื่อดักจับละอองสี และนากากตะกอนสี ซ่ ึ งเป็ นของ
เสี ยอันตรายส่ งให้บริ ษทั ผูร้ ับกาจัด นากากของเสี ยไปดาเนินการกาจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3. การจัดการมลพิษทางอากาศ
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการจัดการมลพิษทางอากาศ ที่อาจเกิ ดจากกระบวนการผลิ ตสิ นค้า และการ
ให้บริ การของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อชุ มชนรอบข้าง บริ ษทั จึงได้ดาเนิ นการปรับปรุ งระบบจุ่มและพ่นสี เพื่อลด
มลพิษ รวมทั้งสร้างความมัน่ ใจให้กบั บริ ษทั คู่คา้ ว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสี ของ
บริ ษทั ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ัท ได้ใ ช้เทคโนโลยีก ารบ าบัด มลพิ ษ ทางอากาศที่ อ าจเกิ ด จาก
กระบวนการจุ่มสี EDP โดยพัฒนาระบบบาบัดกลิ่ น (Activated Carbon) เพื่อดูดซับ
กลิ่นจากห้องชุบสี ส่ วนการพ่นสี จะใช้เทคโนโลยีม่านน้ าเพื่อให้มวลสารจากอากาศ
รวมกับน้ า ก่อนปล่อยอากาศที่บาบัดแล้วออกทางปล่องระบายอากาศ ส่ วนน้ าเสี ยจะ
ถูกส่ งไปบาบัดน้ าเสี ยที่สีสีเจือปน (Spay Booth) ตามลาดับ
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรื อนกระจก
แม้ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีขอ้ มูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ก็ให้ความสาคัญกับการจัดการเพื่อลด
ปั ญ หาก๊ าซเรื อนกระจกตามมาตรฐานสากล บริ ษ ัท มี ก ารบริ หารจัดการกระบวนการการผลิ ตในทุ ก ขั้น ตอนอย่าง
ระมัดระวังและมีประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ ยงผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการ
ส่ งเสริ มการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศประจาอาคารสานักงานที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยสารเคมีที่ทาลายชั้น
บรรยากาศ รวมทั้งมีการส่ งเสริ มให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาช่วยแทนการใช้กระดาษ และการใช้กระดาษอย่างคุม้ ค่า
เพื่อรณรงค์ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
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3.4 การจัดการความยัง่ ยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
บริ ษ ทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) มี น โยบายดาเนิ น ธุ รกิ จด้วยความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social
Responsibility; CSR) โดยมุ่ ง สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ที่ เกิ ด จากการยอมรั บ และไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน ค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่ อ าจจะมี ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ให้ ค วามส าคัญ ในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมตามก าลัง
ความสามารถขององค์อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการดู แลเอาใจใส่ ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูร่ ่ วมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความสุ จริ ต โปร่ งใส สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมุ่งเน้นการเจริ ญเติบโต
ของบริ ษทั ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของพนักงาน ชุ มชน และสังคม อย่างรอบด้าน รวมทั้งดู แล
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่บริ ษทั กาหนด
2. ส่ งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางสร้าง
การมีส่วนร่ วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทวั่ ถึงทั้งองค์กร
3. รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
4. ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเอง และร่ วมมือกับภาครัฐ และชุมชน
5. จัดให้มีการสื่ อสาร เผยแพร่ ขอ้ มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ ให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้าใจในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นระยะเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน อัน
เนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมื ออย่างเต็มที่ กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8. บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นธรรมและ มีจริ ยธรรม ใส่ ใจการปฏิบตั ิตามกฎหมายเคารพ
กฎระเบียบของสังคม และมีความเป็ นกลางทางการเมือง
การให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านสิ่ งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการณรงค์และปลูกฝังจิตสานึกให้พนักงานเข้าใจ
ถึงการมีส่วนร่ วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั หลักสู ตร
ฝึ กอบรมให้ก ับ พนักงาน รวมชั่วโมงฝึ กอบรมจานวน 48 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสู ตรบุ คลากรเฉพาะรับ ผิดชอบความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย, หลักสู ตรความปลอดภัยในการทางาน การจัดเก็บสารเคมีและการตอบโต้กรณี เกิด
เหตุฉุกเฉิน และหลักสู ตร Internal Auditor ISO14001 : 2015
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่ดี โดยจะกาจัด
ลด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อันจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังพร้อมจะ
รับ ฟั งข้อท้วงติ ง ข้อเสนอแนะจากชุ ม ชน เพื่ อการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมให้ น่าอยู่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม และ
ตระหนักถึงสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็ นปั จจัยหลัก
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ที่ผลักดัน ให้การดาเนิ นงานบรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมายจึงจัดให้มีการดาเนิ นด้านความปลอดภัย ชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึ งถึ งมาตรฐานสากล เป็ นไปตามนโยบายเกี่ ยวกับพนักงาน และแนวทางปฏิ บตั ิ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ อย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมและป้ องกันไม่ให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และพื้นที่ทวั่ ไป ในปี 2564
บริ ษทั มี จานวนวัน การท างานที่ ป ลอดภัยต่อเนื่ องรวม 181 วัน โดยไม่ มีอุบ ตั ิ เหตุ ถึงขั้นหยุดงาน และเพื่ อเป็ นการ
กระตุน้ จิตสานึ กให้กบั พนักงานได้ตระหนักถึ งคุณค่าและความสาคัญของการทางานด้วยความปลอดภัยที่มีต่อตนเอง
คนรอบข้าง และต่อองค์กร บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความปลอดภัยในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 จัดให้มีอบรมให้ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทางาน ให้กบั พนักงานที่เข้ามาเริ่ มงานใหม่ และจัด
อบรมผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทบทวนกฎความปลอดภัยในการทางานทั้งความปลอดภัย
เฉพาะงาน และกฎความปลอดภัย ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ให้ พ นัก งานรั บ ทราบและปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อกาหนดได้อย่างถูกต้อง
 ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมหลักสู ตรด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงานจานวน 3 หลักสู ตร รวม
28 ชัว่ โมง รวมผูเ้ ข้าอบรม 332 คน ได้แก่
- หลักสู ตรความปลอดภัยขั้นต้นในการปฏิบตั ิงาน (ต่างด้าว) 8 ชัว่ โมง มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรม 27 คน
- หลักสู ตรความปลอดภัยขั้นต้นในการปฏิบตั ิงาน (คนไทย) 8 ชัว่ โมง มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรม 281 คน
- หลักสู ตรเทคนิคการขับรถบรรทุกให้ปลอดภัย 12 ชัว่ โมง ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 24 คน
 เจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัย ในการท างาน จะจัดการตรวจสอบ และประเมิ น ความเสี่ ย งในการเกิ ด
อันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งกาหนดมาตรการป้ องกัน
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการทางาน ก่อนอนุ ญาตให้ผรู ้ ับจ้างภายนอก เข้าทางานในพื้นที่
ของบริ ษทั
2. การเตรียมความพร้ อมรับเหตุฉุกเฉิน
กาหนดให้มีการอบรม การซ้อมการดับเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภัยเป็ นประจาทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มี
การฝึ กซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟประจาปี และการส่ งต่อผูบ้ าดเจ็บ เป็ นประจาทุกปี
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3. การดูแลสุ ขภาพและอาชี วอนามัยพนักงาน
 ดาเนินการจัดทาโปรแกรมตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั พนักงาน ตามความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
เป็ นการเฝ้ าระวังด้านสุ ข ภาพของพนัก งานที่ ต้องสั ม ผัส กับ ความเสี่ ย งต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง ลดความเสี่ ยงในการทางานให้ลดน้อยลง
จัดให้มีการดาเนิ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มการปฏิ บตั ิงานตามหลักความปลอดภัยให้กบั พนักงานทุ กระดับได้มี
ส่ วนร่ วม ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย การสารวจและปรับปรุ งอุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย
ส่ วนบุคคล เป็ นต้น
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสั งคม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นกิ จกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นการตอบแทนสังคม โดยมี
เจตจานงที่ให้ความสาคัญในเรื่ อง CSR ทั้งภายในบริ ษทั ฯ คือพนักงานทุกคน และต่อบุคคลภายนอกบริ ษทั ฯ นอกจากนี้
กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หรื อการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือด้านการศึกษา ช่วย
สงเคราะห์ผปู ้ ระสบปัญหายากไร้ เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิวเิ ชียร-ปราณี เผอิญโชค ได้ร่วมดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในจากการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ในทุกภาคส่ วน ทั้งบริ ษทั และ
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั คู่คา้ หน่ วยงานราชการในท้องถิ่ น และที่สาคัญบริ ษทั มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของพนักงานในการมีส่วนร่ วมดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็ นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
1) การดูแลชุมชนและสังคม
2) การสนับสนุนการศึกษาให้กบั เยาวชน
3) การบริ จาคสิ่ งของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
4) กิจกรรมส่ งเสริ มการทาความดี
ในปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิวิเชี ยร-ปราณี เผอิญโชค ได้ ร่วมสมทบทุน
เพื่อสนับสนุนโครงการต่ าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึ กษา การกีฬ า วัด มูลนิ ธิและชุ มชนต่ าง ๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4,267,410 บาท โดยแบ่ งเป็ น กลุ่ ม บริ ษ ทั ไทยรุ่ งฯ และพนัก งาน จานวน 343,652 บาท กลุ่ ม เผอิ ญ โชค และมู ลนิ ธิ
วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค จานวน 3,923,758 บาท โดยมีกิจกรรมที่สาคัญในรอบปี ดังนี้
1) การดูแลชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั มุ่งเน้นถึงความสาคัญของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ตลอดจนการเสริ มสร้างหน่วยงานสาธารณะใน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการดูแลและให้บริ การกับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค ซึ่ ง
เป็ นพื้นที่ต้งั ของกิจการในกลุ่มบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
ชุ มชนสั มพันธ์
ด้วยพื้นที่ต้ งั ของโรงงานผลิ ตชิ้นส่ วน และประกอบรถยนต์ของบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) อยู่
ติดกับเขตที่พกั อาศัยของชุมชน เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งการชุบสี
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การพ่นสี ที่อาจก่อให้เกิดความราคาญกับชุ มชนที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงเขตโรงงาน บริ ษทั ได้กาหนดให้มีทีมงานชุ มชน
สัมพันธ์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่ อสาร รับเรื่ องร้องเรี ยนจากชุมชน เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยทีมชุมชน
สัมพันธ์จะเข้าเยีย่ มเยียนพบปะชุมชนอย่างสม่าเสมอ

2) การสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้ กบั เยาวชน
นอกจากความตระหนักถึงความสาคัญของการส่ งเสริ มการให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่
บริ ษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญของการส่ งเสริ มการศึ กษา ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งที่ จะส่ งผลต่อระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน บริ ษทั จึงจัดสรรงบประมาณสาหรับเป็ นทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กบั เยาวชนได้ใช้เป็ นทุน
และเป็ นขวัญกาลังใจในการศึกษาเล่าเรี ยนด้วยความขยันหมัน่ เพียร โดยบริ ษทั ได้จดั สรรทุนการศึกษา ดังนี้
2.1 สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็ นถึ งความต้องการโอกาสในการแข่งขันของนักกี ฬาและ
ช่วยอนุ เคราะห์ ให้การสนับสนุนนักกีฬาได้มีโอกาสในการฝึ กซ้อมที่ดีและมีโอกาสเดินทางแข่งขันทัว่ ประเทศเพื่อเก็บ
คะแนนสะสม เพื่อเติมเต็มความฝันที่จะประสบความสาเร็ จในการเล่นเทเบิลเทนนิ ส ซึ่ งกลุ่มเด็กนักกีฬาเหล่านี้ หลาย
คน เป็ นเด็กนักกีฬาที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์ท้ งั เรื่ องของอุปกรณ์ ในการแข่งขันและโอกาสในการเดินทางไปแข่ง
ในจังหวัด ต่ า งๆ ทั่ว ประเทศ เนื่ อ งจากข้อ จ ากัด ในเรื่ องทุ น ทรั พ ย์แ ละไม่ ไ ด้รับ การสนับ สนุ น ด้านทุ น ทรั พ ย์จาก
ผูป้ กครอง เนื่ องจากมีสถานะที่ค่อนข้างลาบาก ซึ่ งเด็กในสโมสรทุกคนเป็ นนักกี ฬาที่มีฝีมือระดับต้นๆ ของประเทศ
ถ้าหากได้มีการพัฒนาและมีโอกาสทางการแข่งขัน ก็จะประสบความสาเร็ จได้แน่นอน
โดยในปี 2564 สโมสรเทเบิ ลเทนนิ สไทยรุ่ ง ได้ส่งนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันหลายรายการ และยังสามารถ
ได้รับรางวัลหลายรางวัล บริ ษทั ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กบั นักกีฬา เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กซ้อม ตลอดไปจนถึง
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นสาหรับการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
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3) การบริจาคสิ่ งของ และเงินแก่องค์ กรสาธารณกุศลต่ างๆ

3.1 กิจกรรมร่ วมช่ วยเหลือ และปันนา้ ใจแด่ เด็กกาพร้ า
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่ วมทาความดีโดยบริ จาคของใช้มือสอง
ของใช้เกินความจาเป็ น เพื่อนาสิ่ งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็ นโอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็ก ๆ ให้กบั มูลนิธิบา้ น
นกขมิ้นทัว่ ประเทศ

3.2 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตอาสา ร่ วม
ส่ งยามอบยาให้กบั ผูป้ ่ วย Covid 19 โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลราชพิพฒั น์ จัดโครงการส่ งยาให้ผปู ้ ่ วยที่
ต้องรักษาตัว แบบ Home Isolation เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

4) กิจกรรมส่ งเสริมการทาความดี
จากปรัช ญาในการดาเนิ นธุ รกิ จ ด้วยการ “คิ ดดี ท าดี พู ด ดี ” บริ ษ ทั ได้ใช้หลัก ดัง กล่ าวเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนดาเนิ นชี วิตด้วยหลักคิดดี ทาดี และพูดดี ผ่านกิจกรรมส่ งเสริ มการทาความดี ที่หลากหลาย
เช่น กรรมการบริจาคโลหิต
บริ ษ ัท ฯ ได้จดั ให้ มี กิ จกรรมการบริ จาคโลหิ ต ทุ ก ไตรมาส เป็ นประจาทุ ก ปี ตั้งแต่ ปี 2541 จนถึ ง ปั จจุ บ ัน มี
พนักงานบริ จาคโลหิ ต 2,874 คน เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั การแบ่งปัน, เสี ยสละ และช่วยเหลือสังคม
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บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล

4. ด้ านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล
นั้นเป็ นส่ วนสาคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนพัฒนาเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบาย
ที่ส่งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน โดยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมี
การกาหนดสภาพการทางานที่เป็ นธรรมไม่ขดั ต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนที่จะก้าวหน้าได้ตาม
ผลการปฎิบตั ิงานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรื อเพศหญิง
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็ นกรอบการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ให้ประสบความสาเร็ จ และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สร้างความจริ งใจต่อกันระหว่างบริ ษทั ฯ และพนักงาน รวมทั้งให้การยอมรับต่อหน้าที่ของกันและกัน และหาก
มีปัญหาก็มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยความเชื่ อใจซึ่ งกันและกัน เพื่อให้การ
แก้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงด้วยดี
2. บริ ษ ทั ฯ ปฏิ บ ตั ิ ต่อพนัก งานด้วยความเสมอภาค และยุติธ รรม โดยมี ก ารปกครองแบบครอบครัวและให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการออกความคิดเห็ นต่างๆ ผ่านระบบข้อเสนอแนะและมีการสร้ างขวัญและกาลังใจ
โดยการมอบรางวัลและทุนการศึกษาบุตรพนักงานทุกปี
3. บริ ษ ทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีท กั ษะและความรู ้ มากขึ้น ด้วยการส่ งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ โดยในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมทั้งสิ้ น 28 หลักสู ตร แบ่งเป็ นการ
อบรมภายใน 18 หลักสู ตร และอบรมภายนอก 10 หลักสู ตร มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งสิ้ น 2,022 คน คิดเป็ น
16,176 ชัว่ โมง จานวนชัว่ โมงฝึ กอบรมเฉลี่ย 8.00 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
ผูไ้ ด้รับการฝึ ก
(คน)

จานวน
ชัว่ โมง

จานวน
ผูไ้ ด้รับการฝึ ก
(คน)

จานวน
ชัว่ โมง

1.หลักสู ตรปฐมนิ เทศพนักงานใหม่

47

376

308

2,464

2.หลักสู ตรพื้นฐานทัว่ ไป

239

1,482

162

1,296

3.หลักสู ตรด้านความปลอดภัย

329

2,672

332

2,752

4.หลักสู ตรด้านความสิ่ งแวดล้อม

103

642

325

2,600

5.หลักสู ตรพัฒนาความสามารถในการจัดการ

171

1,026

568

4,544

6.หลักสู ตรพัฒนาความสามารถในงาน

146

1,138

326

2,608

1,035

7,336

2,022

16,176 51
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5. บริ ษ ทั ฯ ได้มี การจัดให้มี ก าร Survey โรงงานเพื่ อรั บ ทราบข้อมู ล และปั ญ หาต่ างๆ ของพนัก งานเพื่ อน ามา

รวม
จานวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี )

1,035

7,336
7.09

2,022

16,176
8.00

4. บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทาระบบการสื่ อสารภายในที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่ชดั เจน
และถูกต้อง
5. บริ ษ ทั ฯ ได้มี การจัดให้มี ก าร Survey โรงงานเพื่ อรั บ ทราบข้อมู ล และปั ญ หาต่ างๆ ของพนัก งานเพื่ อน ามา
ปรับปรุ งแก้ไข และหากพนักงานมีปัญหาสงสัยหรื อต้องการปรึ กษาก็สามารถปรึ กษาได้ทนั ทีหรื อต้องการเป็ น
ส่ วนตัวก็สามารถนัดปรึ กษาได้ โดยการท าในเรื่ องดังกล่ าวก็เพื่อจุ ดประสงค์ให้พนักงานทางานด้วยความ
สบายใจและเป็ นสุ ขกับการทางาน

การสรรหาและการจ้ างงาน บริ ษทั ฯ มีนโยบายสรรหาคัดเลื อกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม พิจารณาจาก
ความสามารถและความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจ ไม่จา้ งแรงงานเด็ก มีการจัดทาระบบการสรรหาบุคลากรที่จดั เป็ น
ระเบียบปฎิบตั ิ มีกระบวนการทดสอบความรู ้ ความสามารถ และทักษะตามตาแหน่งงาน มีการสัมภาษณ์อย่างโปร่ งใส
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานอย่างแท้จริ ง
การบริ หารค่ าจ้ างและผลตอบแทน บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่ เป็ นธรรม สอดคล้องกับ
ความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฎิบตั ิแต่ละตาแหน่งงาน โดยมี
ตัวชี้ วดั ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตาแหน่งงาน เพื่อความเป็ นธรรม และนอกจากนี้ ยงั มีการปรับปรุ งค่าตอบแทนให้มี
ความเหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิ จและให้ส ามารถแข่ งขัน ได้ก ับ อุ ตสาหกรรมในลัก ษณะเดี ย วกัน เพื่ อดึ งดู ดผู ม้ ี
ความสามารถเข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ
การบริ หารด้ านสวัสดิการ บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิ การแก่ พนักงานและครอบครัว จัดให้มีการเลื อกตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการประจาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้านสวัสดิการและยังเป็ นสื่ อกลาง
ในการสื่ อสารเรื่ องสวัสดิ การและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริ ษทั ฯ และให้ความช่วยเหลือเรื่ องสวัสดิการ
ต่างๆ แก่พนักงาน
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กิจกรรมแรงงานสั มพันธ์ เพื่อสร้ างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างเพื่อนพนักงานในฝ่ ายงาน
ต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารและบริ ษทั ฯ โดยในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
 กิจกรรมวันขึน้ ปี ใหม่
เพื่อเป็ นการต้อนรับปี ใหม่ เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจกับพนักงาน สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างพนักงาน
และผูบ้ ริ หารได้มีโอกาสพบปะพนักงานในทุก ๆ ระดับอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลไม่หยุดงานประจาปี ให้กบั พนักงานที่มีความขยันหมัน่ เพียรไม่เคย
หยุดงาน ไม่เคยทางานสาย ในรอบปี นั้นอี กด้วย เพื่อเป็ นการทาให้พนักงานเห็ นว่าบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและ
มองเห็นถึงความขยัน ทุ่มเท ต่อการทางานของพนักงานอย่างแท้จริ ง

 จัดกิจกรรมวันไทยรุ่ง
เนื่องในวันที่ 18 มีนาคม 2545 ตรงกับวันที่ท่านนายห้างวิเชี ยร เผอิญโชค ผูก้ ่อตั้งกลุ่มบริ ษทั ไทยรุ่ งฯ ได้ถึงแก่
กรรม จึงได้กาหนดให้วนั ที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็ นวันไทยรุ่ ง เพื่อระลึกถึงนายห้างฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึก
ถึงท่านนายห้างฯ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ ทาบุญเลี้ยงพระ การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคน
ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรักองค์กร และได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากท่านผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ฯ ทั้ง
ในด้านการปฎิบตั ิงานและการใช้ชีวติ ด้วยคุณธรรมและความดี

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรพนักงานทีม่ ีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี
จัด ขึ้ น เพื่ อให้พ นัก งานตระหนัก ถึ ง ความใส่ ใจดู แลพนัก งาน และบุ ต รของพนัก งาน โดยพนัก งานทุ ก คน
สามารถขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รได้ ตามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด เพื่ อ เป็ นขวัญ ก าลัง ใจให้ ก ับ พนัก งานที่ เป็ น
ผูป้ กครองให้ได้มีกาลังใจในการทางานร่ วมกับบริ ษทั โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการ
เรี ยนดีและความประพฤติเรี ยบร้อย ซึ่ งในปี 2564 ได้มอบทุนจานวน 63 ทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 226,000 บาท และ
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หากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 36 ปี บริ ษทั ได้มอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรพนักงานรวม
ทั้งสิ้ นกว่า 2,148 ทุน เป็ นเงิน 6,703,000 บาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาหรับพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานกับบริ ษทั จนมีอายุงาน
ครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่ อ สร้ า งก าลัง ใจให้ ก ับ พนัก งาน โดยในปี 2564 ได้ม อบทองค าพร้ อ มด้ว ย
ประกาศนียบัตร จานวน 80 รางวัล รวมเป็ นทองคามูลค่า 940,000 บาท

 จัดให้ มีกจิ กรรมการส่ งพนักงานกลับบ้ านอย่ างปลอดภัย ช่ วงสงกรานต์ และปี ใหม่

กิจกรรมส่ งพนักงานกลับบ้าน จะปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญของสถาบัน
ครอบครัว จึงกาหนดวันหยุดในช่วงเทศกาลให้เป็ นวันหยุดยาว เพื่อพนักงานที่มีภูมิลาเนาอยูต่ ่างจังหวัดได้ใช้เวลา
อยูก่ บั ครอบครัวได้นานขึ้น กิจกรรมนี้ จึงเป็ นการสร้างความรู ้สึกที่ดีให้กบั พนักงานทุกคนที่มีต่อผูบ้ ริ หารและต่อ
บริ ษทั ฯ

 ตรวจสุ ขภาพประจาปี
บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ นความส าคั ญ ของสุ ขภาพ
พนักงานเป็ นอย่างมาก จึงจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจาทุกปี สาหรับพนักงานทุกคน ให้ได้รับการตรวจ
สุ ขภาพฟรี จากโรงพยาบาลชั้นนาที่มีทีมแพทย์พยาบาล
และอุปกรณ์ทนั สมัย
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 จัดให้ มีระบบการสื่ อสารภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ
อาทิเช่น การประชุ มหน้าแถวตอนเช้า (morning talk) การจัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์ และการส่ งข่าวสารผ่าน
อีเมลล์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน คุ ณภาพชี วิต และข่าวสารของบริ ษทั ที่ ตอ้ งการสื่ อไปถึ ง
พนักงานในทุกระดับ

 การเยีย่ มพนักงานทีเ่ จ็บป่ วย หรื อ คลอดบุตร
ทางบริ ษทั ฯ จะให้ตวั แทนสวัสดิการฯ และตัวแทนพนักงานนากระเช้าไปเยีย่ มผูป้ ่ วยเพื่อเป็ นกาลังใจกรณี ที่
เจ็บป่ วย หรื อกรณี คลอดบุตร มีการมอบกระเช้าของขวัญ แสดงความยินดีกบั พนักงาน

 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
พนักงานทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณี จาเป็ น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรื อ ภรรยา เสี ยชีวติ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน และบริ ษทั ฯ จะส่ งดอกไม้เพื่อเพื่อแสดงความเสี ยใจกับพนักงาน

 มุมนมแม่
นโยบายให้จดั สถานที่ในการดาเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เนื่องด้วยได้ให้ความสาคัญของ
ประโยชน์ของน้ านมแม่ที่มีต่อบุตรของพนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนของพนักงานที่
สามารถมาบีบน้ านมและมีน้ านมกลับไปให้ลูกดื่มได้
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มาตรการช่ วยเหลือเกีย่ วกับโรคระบาด Covid-19
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการช่ วยเหลื อพนักงานทุ กคนที่ ประสบปั ญหา จากโรคระบาด Covid-19 จึงมี
นโยบาย ในการช่วยเหลือพนักงาน รวมไปถึงช่วยเหลือชุมชนรอบข้างบริ ษทั ฯ เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤติน้ ีไปด้วยกัน โดย
ในปี 2564 มีกิจกรรมต่างๆดังนี้
กิจกรรมเกีย่ วกับการช่ วยเหลือพนักงานภายในองค์ กร
1. มอบเครื่ อ งอุ ปโภค บริ โภค และยารั ก ษาโรค ให้ กับ พนั ก งานที่ ติ ด เชื้ อ Covid-19 บริ ษ ทั จัดสรรสิ่ งของ
จาเป็ นต่อการรักษาโรค อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร และสิ่ งของอุปโภค บริ โภค
มอบให้กบั เพื่อนพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสCovid-19

2. แจกอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ เพื่อนพนักงาน บริ ษทั จัดสรรสิ่ งของจาเป็ นต่อการป้ องกันโรคติดต่อ Covid-19 อาทิ
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ วิตามินซี และสิ่ งของอื่นๆ มอบให้กบั เพื่อนพนักงานทุกคนภายในบริ ษทั

3. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้ องกัน Covid-19 บริ ษทั เล็งเห็นความสาคัญของการฉี ดวัคซี น เพื่อป้ องกันโรคติดต่อ
ไวรัส Covid 19 จึงได้จดั หาวัคซีน และจัดสรร รถรับ-ส่ ง พาพนักงานไปฉี ดวัคซี นป้ องกัน Covid19 ที่ศูนย์
ฉี ดวัคซี นต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีนได้รวดเร็ ว และสะดวกที่สุด

4. มาตรการป้ องกันทางด้ านอื่นๆ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการป้ องกัน Covid-19 ในองค์กร จึงมีมาตรการ
ต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ ในกรณี ที่พบผูม้ ีความเสี่ ยงติดเชื้ อภายในบริ ษทั ฯ อาทิ การจัดซื้ อชุ ดตรวจ
ATK สาหรับ ตรวจพนักงานฟรี การจัดหาน้ ายาพ่นฆ่ าเชื้ อ สาหรั บจุ ดงานที่ พบผูต้ ิ ดเชื้ อ การจัดท าแผน
ป้องกันและจัดตั้งคณะกรรมการดูแล เรื่ องเกี่ยวกับ Covid-19 โดยเฉพาะ
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กิจกรรมเกีย่ วกับการช่ วยเหลือสั งคมภายนอกองค์ กร
1. สนั บ สนุ นหน่ ว ยงานราชการในการจั ด ตั้ งศู นย์ พักคอย บริ ษทั ฯ มอบเงิ นสมทบทุ นสร้ างศู นย์พ กั คอย
ให้กบั สานักงานเขตหนองแขม สาหรับผูป้ ่ วยที่รอเตียงจากโรงพยาบาลในพื้นที่ จานวน 200,000 บาท

2. สนั บ สนุ น รถยนต์ เพื่ อ ช่ วยเหลื อ กิ จ การเกี่ ย วกั บ Covid-19 ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ บริ ษ ัท ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการขนส่ งสิ่ งของ อุปกรณ์ รวมไปถึงผูป้ ่ วยติดเชื้ อ จึงได้สนับสนุ นรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ
ต่า งๆของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งฯ อาทิ สภากาชาดไทย มู ล นิ ธิ ธ รรมรั ศ มี ม ณี รัต น์ มู ล นิ ธิ ม าดามอป้ ง
โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ เป็ นต้น

3. สนับสนุนเงินสมทบทุน ให้ กับองค์ กรทีด่ าเนินงานช่ วยเหลือด้ าน Covid19 อื่นๆ บริ ษทั ฯ มุ่งช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก้าวข้ามผ่านวิกฤติ Covid19 ไปพร้อมๆกัน จึงได้มีการสนับสนุนเงินสมทบ
ทุนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ฉีดวัคซี น Covid19 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มูลนิธิองค์ทาดี คุณบุ๋ม
ปนัดดา บริ จาคซื้ อเครื่ องมือแพทย์โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ เป็ นต้น
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ในไตรมาส 4 ปี 2564 มียอดผลิ ตรถยนต์ 473,759 คัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน โดย
ยอดขายรถยนต์ในประเทศ 227,188 คัน ลดลง 12% และยอดส่ งออกต่างประเทศ 281,713 คัน เพิ่มขึ้น 31% สาหรับยอด
สะสม 4 ไตรมาส ปี 2564 ยอดผลิตรถยนต์รวม 1,685,705 คัน เพิ่มขึ้น 18% จากปี ก่อน และสู งกว่าเป้ าหมาย 1.6 ล้าน
คันที่สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยวางไว้ โดยยอดขายในประเทศ 759,119 คัน ลดลง 4% ในขณะที่ยอดส่ งออก
ต่างประเทศ 959,194 คัน เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2563
สาหรับปี 2565 ทางสภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้คาดการณ์เป้ าหมายการผลิ ตรถยนต์ที่ 1.8
ล้านคัน เติ บโตขึ้น 7% จากปี 2564 โดยแบ่งเป็ นยอดผลิ ตเพื่อส่ งออก 1 ล้านคัน และการผลิ ตเพื่อขายในประเทศ 0.8
ล้านคัน โดยยัง คงต้อ งติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิด -19 สายพัน ธุ์ ใ หม่ ๆ ทั้ง ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยและประเทศคู่คา้ ประกอบกับภาวะการขาดชิ้นส่ วนและชิปบาง
ชิ้น ซึ่งอาจทาให้ตอ้ งชะลอการผลิตบางรุ่ นชัว่ คราว
ผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้อื่น

ปี
2564

ปี
2563

เพิ่ม (ลด)

1,979
40

1,530
54

449
(13)

2,019

1,584

436

1,675

1,409

265

257

251

7

กาไรก่อนภาษีเงินได้

21
108

(8)
(85)

28
193

ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้

(28)

(5)

(22)

80

(91)

170

1.1 รายได้รวม
1.2 ต้นทุนขายและบริการ
1.3 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
1.4 ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

1.5 กาไรสาหรับปี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ษทั Report
ไทยรุ่ ง|ยูเ62
นี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
56-1 บริ
One
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

ปี
2564

ปี
2563

29%
(25%)
28%
19%
3%
364%
226%
(410%)
188%

เพิ่ม (ลด)

78

(91)

170

1.3

0.7

0.6

186%
90%

58

1. ภาพรวมผลการดาเนินงาน บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริ ษทั ฯมีผล
การดาเนินงานของงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนดังนี้
1.1 รายได้ รวม
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจากการดาเนินงานที่ไม่รวมส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม เท่ากับ 2,019 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 436 ล้านบาท หรื อ 28% ซึ่งเพิ่มชึ้นตามภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เนื่องจากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเร่ งฉีดวัคซี นป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น
สั ดส่ วนรายได้ รวมแยกประเภทธุรกิจ
+436 , +28%
ปี
ปี 2564 / ปี 2563 = +436, +28 %

ปี

อ่น

อ่น

54 , 3%

126 , 6%

795 , 39%

2,019

1,044 , 52%

ลิ อุ ปกร สาหรั บ ้ ลิ ร ยน

60 , 4%
240 , 15%

459 , 29%

1,584

824 , 52%

ลิ อุ ปกร สาหรั บ ้ ลิ ร ยน

หมายเหตุ : รายได้จากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่นและส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม)
 รายได้จากการผลิตอุปกรณ์สาหรับใช้ผลิตรถยนต์ ( ประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้างผลิตชิ้นส่ วน, แม่พิมพ์,
อุปกรณ์ จบั ยึด) รวม 1,044 ล้านบาท หรื อ 52% จากรายได้ขายสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 221
ล้านบาท หรื อ 27% เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเดิมมีคาสั่งซื้ อเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด Covid -19
 รายได้จากการรับจ้างประกอบและรับจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์รวม 795 ล้านบาท หรื อ 39% จากรายได้ขาย
สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 335 ล้านบาท หรื อ 73% จากคาสั่งซื้ อของกลุ่มลู กค้าอุตสาหกรรม
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เครื่ องจักรกลการเกษตรที่มีปริ มาณการสั่งซื้ อเพิ่มขึ้น มีการกระตุน้ ยอดขายเกิดลูกค้ารายใหม่ และปรับราคา
ขายเพิ่มเนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีราคาสู งขึ้น
 รายได้จากการจาหน่ ายรถยนต์และรายได้ค่าบริ การจากศูนย์บริ การรถยนต์รวม 126 ล้านบาท หรื อ 6% จาก
รายได้ขายสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งลดลงจากปี ก่อน 114 ล้านบาท หรื อ 47% เนื่ องจากยอดขายรถที่ลดลงใน
โครงการพิเศษให้กบั ส่ วนงานราชการ และลูกค้ารายย่อยจากสถานการณ์ Covid
 รายได้อื่น จานวนเงิน 54 ล้านบาท หรื อ 3% จากรายได้ขายสิ นค้าและบริ การ ซึ่งลดลงจากปี ก่อน 6 ล้านบาท
หรื อ 10% เนื่องจากปี 2563 มีการรับเงินชดเชยความเสี ยหายจากลูกค้าที่หยุดดาเนินงาน
1.2 ต้ นทุนขายและบริการ
ปี 2564 บริ ษ ัทฯ มี ต้น ทุ น ขายและบริ ก ารรวม 1,675 ล้านบาท มี สั ดส่ วนต้น ทุ น ขายและบริ ก าร 85% ซึ่ ง
สัดส่ วนต้นทุนขายและบริ การปี ก่อนเท่ากับ 92% ลดลง 7% เนื่องจากรายได้สูงขึ้น และสัดส่ วนการผลิต Product Mix
มีตน้ ทุนลดลง เนื่องมาจากมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตอย่างต่อเนื่ อง
1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 6 ล้านบาท หรื อ 3 %
เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ผนั แปรตามรายได้และบริ การที่สูงขึ้น
1.4 ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวนเงิน 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนมี
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 8 ล้านบาท ทาให้ส่วนแบ่งมีกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เพิ่มขึ้น
29 ล้านบาท เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจฟื้ นตัว
1.5 กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานในปี ก่อน มี
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จานวน 91 ล้านบาท สาเหตุจากยอดขายที่เพิม่ ขึ้น มีการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านโรงงาน
2.

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
สินทรัพย
31-ธ.ค.-64
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,248
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
482
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
162
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
1,834
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ
16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
108
รวมสินทรัพย
3,850
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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31-ธ.ค.-63
988
463
162
1,897
47
129
3,687

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม (ลด)
%
260
26%
19
4%
(0)
(0%)
(63)
(3%)
(31)
(66%)
(21)
(16%)
163
4%
60

หนีส้ นิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของ ู้ อหุน้
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของ ู้ อหุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของ ู้ อหุน้

31-ธ.ค.-64
421
83
503
31-ธ.ค.-64
3,290
57
3,347

31-ธ.ค.-63
326
80
406
31-ธ.ค.-63
3,225
56
3,281

เพิ่ม (ลด)
95
2
97
เพิ่ม (ลด)
65
1
66

3,850

3,687

163

%
29%
3%
24%
%
2%
2%
2%
4%

บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,850 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 3,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรื อ 4% โดยจาแนกตามประเภทที่มีรายการสาคัญดังนี้
2.1 สิ นทรัพย์
1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท หรื อ 26%
ซึ่งเป็ นผลมาจาก
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้าน
บาท จากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ และยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท
จากการลงทุนในกองทุ นรวมและตราสารทุน เพื่ อผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยเงิ น ฝากอัตรา
พิเศษจากธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ
 ลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้าน
บาท เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 24 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท
เนื่องจากครบกาหนดการรับชาระเงินตามเงื่อนไขสัญญา
 สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท
2. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 482 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 19 ล้านบาท จากการ
รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมทุน จานวน 20 ล้านบาท และรับเงินปั นผลจาก
บริ ษทั ร่ วมทุนแห่งหนึ่ง จานวน 1 ล้านบาท
3. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,834 ล้านบาท ลดลง 63 ล้านบาท เกิด
จากค่าเสื่ อมราคาที่ เกิ ดขึ้นในปี 123 ล้านบาท โอนสัญญาเช่ าทางการเงิ นที่ ชาระครบตามสัญญา ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เข้าทรัพย์สิน ด้วยมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี 31 ล้านบาท และ
ลงทุนในทรัพย์สิน 29 ล้านบาท
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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4. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ -สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 16 ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาท เกิดจาก
การโอนสัญญาเช่ าทางการเงินที่ชาระครบตามสัญญา เข้าทรัพย์สินตามมู ลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี 31 ล้าน
บาท รับรู ้ รายการเครื่ องจักรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ในไตรมาส 1 มู ลค่า 8
ล้านบาท และตัดจาหน่ายตามสัญญาในปี 8 ล้านบาท
5. สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 108 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท
จากการโอนงานระหว่างพัฒนาเข้าทรัพย์สิน และ รับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร
2.2 หนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 503 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท หรื อ 24% รายละเอียด ดังนี้
 เจ้าหนี้ เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท จากคาสั่งซื้ อวัตถุดิบเพื่อการผลิตของลูกค้าเพิ่มขึ้น และวัตถุดิบปรับราคา
สู งขึ้น
 ต้นทุนงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท
 หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุ ทธิ ลดลง 4 ล้านบาท จากการรับรู ้รายการเครื่ องจักรบางรายการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ในไตรมาส 1 มูลค่า 9 ล้านบาท และชาระหนี้ตามสัญญา
เช่าในปี 13 ล้านบาท
 ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย เพิม่ ขึ้น 10 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นในปี
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 2 ล้านบาท จากการจ่ายเงินชดเชยครบเกษียณอายุ 9
ล้านบาท และประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 7 ล้านบาท
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น

3

บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,347 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับ 3,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท จากผลการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้น มีการรับรู ้ส่วนแบ่งกาไร
จากบริ ษทั ร่ วมทุน และจ่ายเงินปั นผลในไตรมาส 2
สภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินสดคงเหลือสุ ทธิปลายงวด 303 ล้านบาท กระแสเงิน
สดเพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
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บริษัท ไทยรุ่ งยุเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
221
251
(137)

เงินสด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
ส่ วนใหญ่จาก o

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มขึ้น)

(122)
(23)
4
3
1

o ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
o เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
o เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
o เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมทุน
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส่ วนใหญ่จาก o จ่ายเงินปันผล
o ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
o เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
4

(35)
(13)
16

(32)

303

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราหนี้สินต่อส่ วนของผู ้
ถือหุน้

%
เท่า
%
%
เท่า

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

3.88
2.97

(5.80)
3.03

10.09
2.65

2.86
2.41

(2.20)
(2.76)

7.38
8.01

0.15

0.13

0.16

สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี แสดงว่าบริ ษทั มีสภาพคล่อง มีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน สามารถชาระหนี้ของบริ ษทั ได้ดี

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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เมื่ อพิ จารณาความสามารถในการช าระหนี้ เห็ นได้ว่า อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น มี ค่า
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เกิดจากคาสั่งซื้อวัตถุดิบของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงทางการเงิน
สาหรับความสามารถทากาไร เห็ นได้วา่ อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์รวม ในปี 2564 เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทากาไรที่เพิ่มขึ้น มีประสิ ทธิภาพในการ
ควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย และก าไรที่ เกิ ด จากการด าเนิ น งาน รวมทั้ง การบริ ห ารสิ นทรั พ ย์เพื่ อ สร้ า งก าไรก็ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ขณะที่อตั ราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นนั้นเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า
ประสิ ทธิภาพในการใช้เงินทุนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีแนวโน้มดีข้ ึน
5. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การตรวจสอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต รายงานแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่ องจากบริ ษทั
ร่ วมแห่งหนึ่งมีรอบบัญชีสิ้นสุ ดปี ไม่ตรงกัน จึงใช้งบการเงินของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วม

ษทั Report
ไทยรุ่ งยู|เนี68่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
56-1บริOne
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
(ก) ตารางสรุ ปงบการเงินรวม บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย ณ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
303.03
7.87%
221.39 6.00%
220.19 5.52%
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
230.91
6.00%
110.18 2.99%
10.00 0.25%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
360.40
9.36%
302.53 8.21%
460.12 11.54%
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
24.30
0.63%
27.33 0.74%
65.25 1.64%
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
90.00
2.34%
90.00 2.44%
60.00 1.50%
สิ นค้าคงเหลือ – สุ ทธิ
239.48
6.22%
236.82 6.42%
318.26 7.98%
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
1,248.12 32.42%
988.25 26.80% 1,133.82 28.43%
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
481.81
12.51%
462.66 12.55%
482.57 12.10%
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
161.95
4.21%
161.96 4.39%
161.98 4.06%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
1,833.74
47.63% 1,897.20 51.46% 2,071.65 51.95%
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-สุ ทธิ
16.31
0.42%
47.39 1.29%
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
7.16
0.19%
8.34 0.23%
8.28 0.21%
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
9.08
0.23%
9.74 0.26%
23.27 0.58%
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
92.15
2.39%
111.38 3.02%
106.13 2.66%
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
2,602.20 67.58% 2,698.67 73.20% 2,853.88 71.57%
รวมสิ นทรัพย์
3,850.32 100.00% 3,686.92 100.00% 3,987.70 100.00%
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บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
รายการ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนงานค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -สุ ทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 619,846,931 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 590,846,931 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 595,446,931 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
สารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ปี 2564
ล้านบาท %

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท % ล้านบาท %

406.42 10.56% 313.87
2.15 0.05% 1.23
2.02 0.05% 11.02
10.22 0.27%
420.81 10.93% 326.12
4.98

11.55 0.29%
8.07 0.20%
77.61 2.02% 79.76 2.16% 90.79 2.28%
82.60 2.15% 80.17 2.17% 110.41 2.77%
503.41 13.07% 406.29 11.01% 537.76 13.51%

619.85

0.13%

0.41

8.51% 401.02 10.08%
0.03%
2.25 0.06%
0.30% 23.68 0.60%
0.40 0.01%
8.84% 427.35 10.74%
0.01%

619.85

619.85

590.85

16.03% 590.85

14.85%

595.45
727.58
21.21

15.46%
18.91% 713.78
0.55% 17.60

19.36% 713.78
0.48% 17.60

17.94%
0.44%

61.98
1,833.70

1.61% 61.98
48.92% 1,840.72

1.68% 61.98
49.93% 2,002.99

1.56%
50.33%

3,289.93 85.45% 3,224.93 87.48% 3,387.20 85.11%
56.99 1.48% 55.70 1.51% 62.74 1.58%
3,346.91 86.93% 3,280.63 88.99% 3,449.94 86.69%
3,850.32 100.00% 3,686.92 100.00% 3,979.63 100.00%
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บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้งานตามสัญญา
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ที่ใช้วิธีส่วนเสี ย

ปี 2564
ล้ านบาท
%
1,769.87
147.67
61.64
40.13
20.67

รวมรายได้
2,039.98
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
(1,674.71)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
(257.42)
รวมค่ าใช้ จ่าย
(1,932.13)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
107.85
ต้นทุนทางการเงิน
(0.28)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
107.57
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(27.85)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
79.72
รายการที่ไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน :

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
ล้ านบาท
%

86.76%
7.24%
3.02%
1.97%
1.01%

1,321.77
121.84
86.45
53.59
(7.82)

83.88%
7.73%
5.49%
3.40%
(0.50%)

100.00%

1,575.83

100.00%

(82.09%) (1,409.48)
(12.62%) (250.89)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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2,151.37
147.98
87.12
246.81
8.11

81.45%
5.60%
3.30%
9.34%
0.31%

2,641.39 100.00%

(89.44%) (2,056.30) (77.85%)
(15.92%) (293.21) (11.10%)

(94.71%) (1,660.37) (105.36%) (2,349.51) (88.95%)
5.29%
(84.54) (5.36%)
291.88 11.05%
(0.01%)
(0.69) (0.04%)
(0.51) (0.02%)
5.27%
(85.23) (5.41%)
291.37 11.03%
(1.37%)
(5.46) (0.35%)
(7.40) (0.28%)
3.90%

(90.69)

(5.76%)

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้-สุทธิจากภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ปี 2562
ล้ านบาท
%

283.97

10.75%

(14.65)
(14.65)

(0.55%)
(0.55%)

79.72

3.90%

(90.69)

(5.76%)

269.32

10.20%

78.43
1.29
79.72

3.88%
0.06%
3.95%

(91.36)
0.68
(90.69)

(5.80%)
0.04%
(5.75%)

281.13
2.84
283.97

10.64%
0.11%
10.75%

78.43
1.29
79.72

3.88%
0.06%
3.39%

(91.36)
0.68
(90.69)

(5.80%)
0.04%
(5.75%)

266.48
2.84
269.32

10.09%
0.11%
10.20%

0.13

(0.15)

0.48
56-1 One Report | 71

67

บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ปี 2562

79.72

(90.69)

283.97

(กลับรายการ)ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
ตัดจาหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
สารองการจ่ายที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อน
กาไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย

27.85
(0.60)
2.79
(20.67)
1.05
131.95
6.97
6.19
(1.53)
1.69
(0.94)
(3.82)
0.29

5.46
25.16
(7.57)
7.82
(11.98)
0.13
137.55
1.93
10.00
(4.82)
(2.26)
(0.18)
(0.11)
(3.35)
0.69

7.40
(0.69)
5.59
(8.11)
4.24
0.61
115.21
19.05
0.18
204.15
(406.50)
(6.58)
(7.91)
0.51

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน

230.93

67.78

211.12

สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(65.22)
(2.79)
3.03
1.86

131.55
90.11
37.93
(6.13)

(38.22)
26.47
41.32
(28.00)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า)ซึ่งเป็ นไปตาม TFRS 9

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
รายการ
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื้ อกิจการ
เงินสดเพิ่มจากการซื้ อกิจการ
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายที่บริ ษทั ย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

92.28
269.09
(0.29)
10.67
(9.12)
(19.27)
251.08

(76.19)
245.05
(0.69)
10.71
(16.20)
(10.35)
228.51

(129.63)
83.06
(0.51)
10.15
(9.04)
(16.90)
66.76

2.82
(121.66)
3.65
1.52
(23.03)
(136.70)

(90.00)
60.00
3.56
(99.89)
3.22
12.09
(13.86)
(124.89)

(110.00)
140.00
13.99
280.45
9.12
17.55
(88.23)
(295.35)
68.27
(101.48)
(65.68)

(13.13)
(35.44)

(23.80)
(70.90)
(7.72)
(102.42)
1.21
220.19
221.39

(9.90)
(147.71)
(14.41)
(172.02)
(170.94)
391.13
220.19

15.82
32.74
81.63
221.39
303.03
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(ข) อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และและบริษัทย่ อย ณ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
อัตราส่ วนทางการเงิน
ปี 2564
ก. อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
- อัตราส่ วนสภาพคล่อง
- อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
- อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
- อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
- ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
- อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
- ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
- อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
- ระยะเวลาชาระหนี้
- วงจรเงินสด
ข. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
- อัตรากาไรขั้นต้น
- อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
- อัตรากาไรอื่น
- อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร
- อัตรากาไรสุ ทธิ
- อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE)
ค. อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
- อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
ง. อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
- อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
- อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
- อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (cash basis)
- อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563

ปี 2562

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.97
2.29
0.81
5.88
61.22
40.93
8.80
6.12
58.82
11.20

3.03
2.16
0.61
4.09
87.92
24.16
14.90
5.34
67.37
35.45

2.65
1.71
0.14
5.48
65.65
30.09
11.97
6.26
57.52
20.10

%
%
%
%
%
%

0.15
28.39
2.98
3.80
3.84
2.41

7.88
24.28
2.90
(175.37)
(5.80)
(2.76)

13.83
26.12
9.65
180.69
10.09
8.01

%
%
เท่า

2.86
11.28
0.54

(2.21)
2.42
0.41

7.38
20.81
0.67

เท่า 0.15
เท่า 946.58
เท่า 12.14
% 75.92

0.13
347.87
1.19
N/A

0.16
165.67
0.08
90*

หมายเหตุ *อัตราเงินปันผลจ่าย ปี 2562 คิดจากของกาไรจากการดาเนินงานปกติ ซึ่ งไม่รวมกาไรจากการซื้อกิจการบริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จากัด (TTR) 202.34
ล้านบาท ซึ่งเป็ นการบันทึกกาไรทางบัญชีเท่านั้น มิใช่กาไรที่เป็ นเงินสด

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบOne
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
มูลของบริ
5.1 5.1
ข้ อมูข้ลอของบริ
ษัท ษัท
ชื่อษบริทั ษทั
ทั ไทยรุ
นี่ยนคาร์
ด (มหาชน)
่ งยูเนี่ งยู่ยเนคาร์
ชื่อบริ
บริ ษบริทั ษไทยรุ
จากัจดากั(มหาชน)
ทุนจดทะเบี
619,846,931
หุ น้ สามั
ญจานวน
619,846,931
หุ น้ 1ละบาท
1 บาท
ทุนจดทะเบี
ยน ยน
619,846,931
บาทบาท
แบ่งแบ่
เป็ นงเป็หุ ้นสามั
ญจานวน
619,846,931
หุ น้ หุมูน้ ลค่มูาลหุค่น้ าละ
นชาระแล้
595,446,931
บาทบาท
ทุนชทุาระแล้
ว ว
590,846,931
ประเภทธุ
ออกแบบวิ
จยั และพั
ฒนาผลิ
ประเภทธุ
รกิจรกิจ
ออกแบบวิ
จยั และพั
ฒนาผลิ
ตภัณตภัฑ์ณฑ์
พ์และอุ
ปกรณ์
ดสาหรั
บการผลิ
สร้าสร้
งแม่างแม่
พิมพ์พแิมละอุ
ปกรณ์
จบั ยึจดบั สยึาหรั
บการผลิ
ต ต
ส่ วนโลหะและพลาสติ
ก และผลิ
ตเบาะรถยนต์
ผลิตผลิ
ชิ้นตส่ชิว้นนโลหะและพลาสติ
ก และผลิ
ตเบาะรถยนต์
จ้านงพ่สี นรัสีบจ้รัาบงประกอบและดั
จ้างประกอบและดั
ดแปลงรถยนต์
รับจ้รัาบงพ่
ดแปลงรถยนต์
ต่างตๆ่าง ๆ
กงานใหญ่ 304304
ถนนมาเจริ
ญ แขวงหนองค้
างพลู
เขตหนองแขม
งเทพมหานคร
10160
ที่ต้งั ทีส่ตานั
งานใหญ่
ถนนมาเจริ
ญ แขวงหนองค้
างพลู
เขตหนองแขม
กรุ งกรุ
เทพมหานคร
10160
้งั สกานั
เลขทะเบี
ยนบริ
0107536001435
เลขทะเบี
ยนบริ
ษทั ษทั
0107536001435
Website
www.thairung.co.th
Website
www.thairung.co.th
โทรศั
0-2431-0071-2,
0-2431-0065,
0-2420-0076
โทรศั
พท์พท์
0-2431-0071-2,
0-2431-0065,
0-2420-0076
โทรสาร
0-2814-6137
โทรสาร
0-2814-6137
5.2 ข้ อมูลบุคคลอ้างอิง
 นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
 ผู้สอบบัญชี
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
นายวิชยั
รุ จิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ
นายเสถียร
วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิช B, ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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5.3 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่มีจานวนสู งกว่า
ร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ
6. การกากับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ มีการกากับดูแล
กิจการ และการบริ หารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม เป็ นธรรม มี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
อันจะนาไปสู่ ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถื อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่กากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ทั้งการ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจน
พิ จ ารณาทบทวนแนวปฏิ บ ัติ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ และหลัก การบรรษัท ภิ บ าล เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอย่างสม่าเสมอ
6.2 คณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แต่ งตั้ง คณะกรรมการชุ ดย่อยจานวน 4 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัท ภิ บ าล คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่ อช่ วยศึ ก ษารายละเอี ยดและกลั่น กรองงานตามความจาเป็ นของสถานการณ์ เพื่ อเป็ นการแบ่ งเบา
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และทาให้บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น และ
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (รายชื่อกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และข้อมูลอื่นๆ ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
6.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
6.3.1 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูได้จากหัวข้อ “หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ทั้งนี้ กรรมการอิ ส ระจะต้องมี คุ ณ สมบัติตามนิ ยามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ซึ่ งเป็ นไปตามข้อก าหนดขั้น ต่ าของ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน/พนัก งาน/ลู ก จ้า ง/ที่ป รึ ก ษาที่รับ เงิ นเดื อนประจา/ผูม้ ีอานาจควบคุ ม
ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลาดับ เดีย วกัน หรื อนิ ติบุค คลที่อ าจมีค วามขัดแย้ง
(ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
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3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั

4.

5.
6.
7.

8.

3.1 ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
3.2 ไม่เป็ นผู ใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ อื ่น ๆ เช่น ที ่ป รึ ก ษากฎหมาย ที ่ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผู ป้ ระเมิน ราคา
ทรัพย์สิน เป็ นต้น ที่มีมูลค่ารายการ > 2 ล้านบาทต่อปี
3.3 ไม่มีรายการเกี่ ยวโยงกันที่เป็ นธุ รกรรมปกติ รายการเช่ า/ให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์/
บริ ก าร และรายการให้หรื อรับ ความช่วยเหลื อทางการเงิ น ที่มีมูล ค่า รายการ > 20 ล้า นบาท หรื อ > 3%
ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1
ปี ก่อนวันที่มีการทารายการด้วย
ทั้งนี้ ตอ้ งไม่มีความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จตามข้อ 3.1-3.3 ในปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้น
แต่ก รณี มีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึ่ ง มิไ ด้เกิดขึ้ น อย่า งสม่ า เสมอและต่อเนื่ อง กรรมการอิส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดในระหว่างดารงตาแหน่ งก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับมติ
อนุ ม ตั ิเป็ นเอกฉัน ท์จ ากคณะกรรมการบริ ษ ทั ก่อ น และบริ ษ ทั ต้อ งเปิ ดเผยความสัม พัน ธ์ด งั กล่า วของ
กรรมการรายนั้น ไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจาปี และหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี
จะเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก
ไม่มีค วามสัม พันธ์ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่ส มรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเป็ นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
กรรมการอิสระของบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่ งไม่เกิ น 9 ปี โดยเริ่ มนับตั้งแต่วนั ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ใน
เดื อนเมษายน 2561 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อกรรมการดังกล่ าวให้ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการนั้นสิ้ นสุ ดลง

ความสั มพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชี พระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทฯ
ในระหว่างปี 2563 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พกับบริ ษทั บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ของสานักงานกลต.
6.3.2 หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร
ในกระบวนการคัดเลื อกบุ คคลที่ จะได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ กรรมการอิ สระและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการ โดย
มีกระบวนการกลัน่ กรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง
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และรอบคอบ ซึ่ งจะพิจารณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายอาชี พ มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท้ งั ด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส สามารถอุทิศเวลา
ให้ ก ับ บริ ษ ัท ฯ ได้อ ย่า งเต็ ม ที่ เพี ย งพอ โดยจะพิ จ ารณาจากความรู ้ ความช านาญ ทัก ษะที่ จ าเป็ นที่ ย งั ขาดอยู่ใ น
คณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณาด้วย
กรณี กรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่ า
ของส านักงานก ากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอี ยดนิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั ดู ได้จากหัวข้อ
“กรรมการอิสระ”)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นได้ไม่เกิ น 4
บริ ษทั โดยไม่นบั รวมบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ร่ วมทุน ซึ่ งบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเข้าไปกากับดูแลการ
บริ หารงาน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเข้าประชุ มคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
สิ ทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่ งตั้งกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถเสนอชื่ อบุ ค คลที่ เหมาะสมเพื่ อ เข้ารั บ การพิ จารณาแต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดและประกาศให้ทราบผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นกรรมการ กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ในเบื้องต้น และจะคัดเลือก เพื่อนาเสนอรายชื่ อกรรมการที่เหมาะสม
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
วิธีการแต่ งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกิ นกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู ง สุ ดตามล าดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน เกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผู ้
ออกเสี ยงชี้ขาด
6.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
1) กลไกในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนและบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่
ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง และผลการ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 79

3

ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เพื่อให้การกากับดูแล
นโยบายและการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส
2) ข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (Shareholders’
agreement)
บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุมการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม หรื อแบ่งผลตอบแทนตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ปกติเท่านั้น
6.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายอย่างเข้มงวดใน
การป้ องกันไม่ให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตน ข้อมูล
ภายในที่ สาคัญจะเปิ ดเผยต่อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้น เช่ น ผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ป รึ กษากฎหมาย เป็ นต้น บริ ษทั จะ
เปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะเรื่ อง และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็ นลายลักษณ์
อักษร ตามประกาศของบริ ษทั 2 ฉบับ ดังนี้
- ประกาศที่ 8/2560 เรื่ อง “นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ฯ” ซึ่ งกาหนดหลักเกณฑ์
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
1) ความหมายของคาว่า “ข้อมูลภายในที่สาคัญ”
2) ผูม้ ีอานาจในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั
3) วิธีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ
- ประกาศที่ 9/2560 เรื่ อ ง “การควบคุ ม การใช้ข ้อ มู ล ภายใน (Insider Trading) ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ” ตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง “ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลงบ
การเงินและข้อมูลที่สาคัญภายใน หรื อรับทราบข้อมูลภายในที่มีนยั สาคัญ ที่อาจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 14 วันก่อนที่บริ ษทั จะเผยแพร่ งบ
การเงิ น หรื อข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเผยแพร่ งบการเงิ น หรื อ
ข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ” โดยบริ ษทั จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทราบล่วงหน้า 5 วันทาการ ก่อนถึงช่วงเวลาหลีกเลี่ยงดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตน (รวมคู่สมรส
และบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ) ตลอดจนรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตร 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั ฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลักทรัพย์และนัก
ลงทุ นสัมพันธ์ ดาเนิ นการแจ้งช่ วงเวลาที่ควรหลี กเลี่ ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้าเป็ นประจาทุ กไตรมาส ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเรื่ องหลักการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็ นหัวข้อหนึ่ งของจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนพึงยึดถือปฏิบตั ิ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ต้องจัด ส่ งส าเนารายงานดัง กล่ าวให้แก่ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ภายใน 3 วัน ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครอง
หลักทรั พย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจัดทา “แบบแจ้งรายงานการมีส่วน
ได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” เพื่อรายงานให้บริ ษทั ทราบถึ งการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความ
เกี่ ย วข้อ ง ต่ อ การบริ ห ารจัด การกิ จการของบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย ให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552
โดยจะต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่ งข้อมูลมายัง
เลขานุการบริ ษทั เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาลทุกครั้ง เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ กรรมการและผูบ้ ริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและซื่ อสัตย์
สุ จริ ต (fiduciary duties) ตัดสิ นใจโดยไม่มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจ สามารถติดตาม
ดูแลให้การทาหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
6.6 การนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการได้กาหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กรณี ที่หวั ข้อใดยังไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ หรื อยังไม่บรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จัดทาแผนพัฒนา
และติดตามดูแลให้มีการดาเนินการต่อไป
6.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริ หารงานและดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
อย่างต่อเนื่ องเป็ นผลให้ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ตาม
แบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่ อกันหลายปี จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ร่ วมกับสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย และผลการประเมินด้ านการกากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก”
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยบริ ษทั ยังคงมีนโยบายที่จะยกระดับการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจัดทา “คู่มือการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ” และทาการเผยแพร่ ไปยังกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั เพื่อให้ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด และคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริ ษ ทั ฯ ได้ป ระกาศเจตนารมณ์ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริ ต และในเดื อนมี นาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับ รองฐานะ
สมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ทั้งนี้ ในเดือน
มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ และได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณ
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จรรยาบรรณธุ รกิจดีเด่น” จากหอการค้าไทย ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นจึงมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ตาม
หลักคุณธรรม จริ ยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายสนับสนุ น ส่ งเสริ ม และอานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายได้รับสิ ท ธิ
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิ ทธิ ในการได้รับสารสนเทศของบริ ษทั ที่เพียงพอ ทันเวลา ในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อ
การตัดสิ นใจ, สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อตัดสิ นใจในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริ ษทั ฯ, สิ ทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิ ทธิ ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี, สิ ทธิในส่ วนแบ่งผลกาไรของบริ ษทั , สิ ทธิ ในการได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซื้ อหุ ้น
คืนโดยบริ ษทั , สิ ทธิในการอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั , การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั , การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษต่าง ๆ, สิ ทธิ ในการเสนอวาระการ
ประชุ มล่วงหน้า การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
อย่างเป็ นอิสระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง
และไม่มีหุน้ ใดมีสิทธิ พิเศษเหนือผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่จะส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ น้ เช่น
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นปี ละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิ น 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม พร้อมทั้งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง และ
ความเห็ นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นพิจารณาล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุ มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่ งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อ
หุ ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่ วมประชุ ม โดยหลีกเลี่ ยงการ
เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุ ม หรื อส่ งคาถามล่วงหน้า
มายังบริ ษทั ก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผ่านช่องทาง Email : omd_ir@thairung.co.th หรื อ Fax: 02814-5032 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษทั
1.3 บริ ษ ทั ฯ อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิ ทธิ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยจัดประชุ มในวันทาการ ที่
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดิ นทางของผูถ้ ื อหุ ้น
และบริ ษทั ฯ ได้นาระบบบาร์ โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสี ยง และได้จดั เตรี ยมอาการแสตมป์ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ
1.4 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ และใช้ระบบบาร์ โค้ดในการประมวลผลคะแนน ก่ อนเริ่ ม
การประชุ ม จะมีการชี้ แจงกติกาทั้งหมด รวมถึ งวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จดั ให้มีการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และเก็บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบ เพื่อเป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับ
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การเสนอชื่อเป็ นกรรมการในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง ประกอบด้วย ชื่ อ รู ปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรม
หลักสู ตรกรรมการ ประสบการณ์ การทางาน และสั ดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถศึ กษา
ข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก หรื ออาสาสมัครจากผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุมด้วย
1.5 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ซึ่ งมีการตอบข้อซักถามใน
ทุกประเด็น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกวีดีโอระหว่างการ
ประชุ ม ไว้ด้วย และเปิ ดเผยไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้ นที่ ไม่ ได้เข้าร่ วมประชุ ม สามารถรั บ ชม
ย้อนหลังได้
1.6 คณะกรรมการบริ ษ ทั เล็งเห็ นถึ งความส าคัญของการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จึ งมี นโยบายให้กรรมการบริ ษ ัททุ กท่ าน
พยายามเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยต่าง ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
1.7 ภายหลังการประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้ทาการเปิ ดเผยมติที่ประชุ มพร้อมทั้งรายละเอียดจานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายในวันทาการถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ และจัดส่ งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ ตรวจสอบได้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม เพื่อปกป้ อง
สิ ทธิ ข้นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้
2.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
2.1.1 บริ ษทั สนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ื่น หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริ ษทั ฯ
ได้เสนอชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุ มและใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงแทนของผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบด้วยชื่ อ
ตาแหน่ ง อายุ ที่อยู่ การศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และสัดส่ วนการถื อหุ ้นของบริ ษทั และการมี
ส่ ว นได้เสี ย ในวาระใดของกรรมการแต่ ล ะท่ า นไว้ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ
สนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้ แต่หากผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบอื่นตามประกาศที่กรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้ากาหนดไว้ก็ได้ และขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ฯ ล่ วงหน้าก่อนวัน
ประชุม
2.1.2 บริ ษ ทั ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธี การ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอชื่ อบุ คคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าในช่ วงเดื อนตุ ลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กาหนดและเผยแพร่ ผ่านข้อมู ลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั
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2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริ หาร
จัดทา “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” เพื่อรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการ
มี ส่ วนได้เสี ยของตนหรื อของบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อง ต่อการบริ ห ารจัดการกิ จการของบริ ษ ทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ที่ มีรายการเกิ ดขึ้น และรายงานทุ ก ครั้ง ภายใน 30 วันเมื่อมี การ
เปลี่ ยนแปลงข้อมูล และเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจสอบเป็ นประจา จึงกาหนดให้มีการ
รายงานทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่ งข้อมูลมายังเลขานุ การบริ ษทั เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสาเนา
รายงานดังกล่ าวให้ป ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัท ภิ บ าลทุ ก ครั้ ง
เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจได้ว่ากรรมการและผูบ้ ริ ห ารจะปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้วยความระมัด ระวัง และซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต
(fiduciary duties) ตัดสิ นใจโดยไม่มีส่วนได้เสี ยไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในเรื่ องที่ ตดั สิ นใจอันอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสู่ การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้ เพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา
89/14 และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2552 เป็ นต้นไป
2.2.2 บริ ษ ัทฯจะปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทารายการที่ เกี่ ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่ องรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการ
ได้มา/จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ดังนี้
- กรณี ที่คานวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ น าเรื่ อ งดัง กล่ า วเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณา ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีความเห็ นเป็ นอย่างอื่น สามารถนาเสนอต่อที่ประชุ ม
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
- กรณี ที่คานวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมตั ิจาก
ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ให้น าเรื่ องดัง กล่ าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัท ภิ บ าล ก่ อ น
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และนาเสนอผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป
2.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรื อการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หากคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใด จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ ยวข้อง ให้ที่ประชุ ม
ทราบ และจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระดังกล่ าวนั้น เพื่อให้ที่ประชุ มสามารถพิ จารณาธุ รกรรมของ
บริ ษทั ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เช่น ผูถ้ ือหุ ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่
ค้า /เจ้า หนี้ , คู่ แ ข่ ง , ผู ้ร่ ว มลงทุ น , ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ ม ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม โดย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้จดั ท าจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ รกิ จ (Code of conduct) ขึ้ น เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร และ
เผยแพร่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามภารกิ จของ
บริ ษทั ฯ
3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- ผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
และค านึ ง ถึ ง สิ ทธิ พ้ื น ฐานของผู ้ถื อ หุ ้ น โดยจะประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต และอย่ า งสุ ด
ความสามารถ และดาเนินการใด ๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
- พนักงาน : บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่า “พนักงานทุกคน” เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู งสุ ดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะ
สรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็ นคนดี มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู ้
และศัก ยภาพบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ พ นัก งานมี ค วามก้า วหน้ าและมี ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสม เป็ นธรรมและมี
สวัสดิ การต่างๆ ส่ งเสริ มบรรยากาศในการท างานให้เกิ ดความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
นอกจากนี้ ยงั ให้ค วามส าคัญกับ การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานและลู กจ้างอย่างเป็ นธรรม ดู แลรักษาสุ ขภาพ ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม
- ลูกค้ า : บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิ ตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการ
รักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของธุ รกิจบริ ษทั ฯ
โดยปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความจริ งใจ สุ ภาพอ่อนน้อม และมีเจตจานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
- คู่ค้า/เจ้ าหนี:้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย และประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยมี แนวทางในการคัดเลื อกคู่คา้ /
ผูร้ ับเหมา ตามระเบียบของบริ ษทั ทาให้มนั่ ใจได้วา่ วิธีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ จะเป็ นไปตามสัญญา หรื อเงื่อนไขทาง
การค้าต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ สาหรับเจ้าหนี้น้ นั บริ ษทั ฯ จะไม่ละเมิดสิ ทธิ ของเจ้าหนี้ โดยการกูย้ ืมเงิน การชาระ
คืน การค้ าประกันต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้าหนี้
- คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิ
ในการแข่งขันกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ผู้ร่วมลงทุน : บริ ษทั ฯ เคารพซึ่ งสิ ทธิ ของผูร้ ่ วมทุนและปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งให้
ความร่ ว มมื อ อย่า งดี ก ับ ผู ้ร่ ว มทุ น ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของกิ จ การร่ ว มทุ น ประสบผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่ วมทุน
- ชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯ มีนโยบายดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน คานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม ให้ความสาคัญในการสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อสังคมตามกาลังความสามารถขององค์อย่างเต็มที่
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 85

9

3.2

3.3

3.4

3.5

ควบคู่ไปกับการดู แลเอาใจใส่ ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้ างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูร่ ่ วมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริ ษทั และทรัพย์สินทางปั ญญา (Corporate Assets
Policy) โดยส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ใช้สินค้าและบริ การที่ มีลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร และเครื่ องหมายการค้า
ถูกต้อง และไม่สนับสนุ นสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิ ดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา และให้
ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เช่น วัตถุ ดิบ และพลังงานต่างๆ เช่ น ไฟฟ้ า น้ าประปา แก๊ส ลม
ฯลฯ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า
โดยกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ใน “คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ” และปลูก
จิตสานึกให้พนักงานให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มจากสิ่ งแวดล้อมภายในบริ ษทั เช่น
รณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา อย่าประหยัด ลดปริ มาณการใช้กระดาษ โดยการนากระดาษที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ รวมถึงการจัดทาและจัดเก็บเอกสารในรู ปแบบสื่ อทางอิเล็กทรอนิ กส์ มากขึ้น โดยมีการกากับ ดูแลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และการอนุ รักษณ์พลังงาน โดยจัดตั้งคณะทางาน “การจัด
การพลังงาน” เพื่อดาเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริ ษทั โดยคณะทางานฯ จะรายงานความคืบหน้า
ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส
ในปี 2564 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการโครงการที่สาคัญเพื่อลดการใช้พลังงาน คือ โครงการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอัดอากาศ สามารถลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าได้ ประมาณปี ละ 78,506 kWh คิ ดเป็ นเงิ นค่ า
ไฟฟ้าที่ลดได้ประมาณ 286,299 บาทต่อปี
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับ การดาเนิ นการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการเสริ มสร้ าง
จิตสานึ ก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่อย่างโปร่ งใส ไม่นาพาต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกประการ โดย
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการ
ให้ สิ่ ง ของหรื อ ประโยชน์ อื่น ใด เพื่ อจู ง ใจให้ป ฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ใ นทางที่ มิ ช อบ หรื อ ก่ อให้เกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยบริ ษ ัท ฯ ได้จ ัดท าเป็ นประกาศบริ ษ ัท และประชุ ม ชี้ แจง เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู บ้ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ หรื อ การแจ้งเบาะแส จากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาสิ นค้า/บริ การ และองค์กร ให้มีความมัน่ คง สามารถแข่งขัน
และสร้างความสาเร็ จในระยะยาวได้ รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การกระทาผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณ นโยบายของบริ ษทั หรื อร้องเรี ยนเรื่ องต่างๆ โดยสามารถแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ หรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ
E-mail Address
: auditcommittee@thairung.co.th
ส่ งไปรษณี ย ์
: ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
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3.6

3.7

3.8

3.9

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
2) เลขานุการบริ ษทั ฯ (คุณภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ)
E-mail Address
: phakkawat@thairung.co.th
เบอร์โทรศัพท์
: 02-420-0076 ต่อ 387, 251, 333
ส่ งไปรษณี ย ์
: ถึง เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
3) เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ : www.thairung.co.th หัวข้อ “ติดต่อบริ ษทั ”
ทั้งนี้รายละเอียด วิธีการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรี ยนฯ ปรากฎในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
หมวด 2 “นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน/ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”
โดยในปี 2563 ที่ผา่ นมา ไม่มีผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แต่อย่างใด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ ครองผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
ชื่อแต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ นความลับและคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน เพื่อให้ผรู ้ ้องเรี ยน
มัน่ ใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งตามที่มีผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยน แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง
ทั้งนี้ รายละเอี ยด กระบวนการดาเนิ นการเมื่ อได้รับ ข้อร้ องเรี ย น และมาตรการคุ ้ม ครองผูร้ ้ องเรี ย น
ปรากฎในจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน/ผู ้
มี ส่ วนได้ เสี ย ที่ แ จ้ง ข้ อ มู ล หรื อให้ เบาะแสเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น หรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย
(Whistleblower Policy)”
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมในการทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตัวอย่างเช่น การร่ วม
บริ จาคเงินหรื อสิ่ งของสนับสนุนองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานบริ ษทั และ
เยาวชนในโรงเรี ยนละแวกใกล้เคียงบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี , สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริ ษทั
การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สาคัญภายในบริ ษทั อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้จดั ทาประกาศบริ ษทั เรื่ อง นโยบาย
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่ วมมือ และถื อปฏิ บตั ิ
อย่างเคร่ งครัด
บริ ษ ัทฯ ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของพนัก งานซึ่ งเป็ นทรั พ ยากรส าคัญ ของบริ ษ ทั จึ งมี น โยบายในการดู แล
พนักงานอย่างเสมอภาค จัดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยาวแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
เช่น สวัสดิ การรถรับส่ งพนักงาน สวัสดิการโรงอาหาร เครื่ องแบบพนักงาน ประกันอุบตั ิเหตุ การตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็ นต้น และเพื่อให้พนักงานมีเงินออม เพื่อใช้จ่ายในระยะยาว หรื อเมื่อเกษียณ
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งานแล้วนั้น บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้มี สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ฯ และจัดตั้งกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ โดยบริ ษ ทั ฯ จ่ายเงิ น
สมทบและผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน
3.10 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางในการรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยกาหนดเป้ าหมายปี ละ 12 เรื่ องต่อคน หรื อสามารถแจ้งผ่านกล่องข้อเสนอแนะ
โดยตรงถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นต้น
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ฯ ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ น ที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จและผลประกอบการ และอนาคตของ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ แก่ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างถู กต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
4.1 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้ง “ส่ วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์-สานักกรรมการผูจ้ ดั การ” ขึ้น เพื่อทาหน้าที่เปิ ดเผย
ข้อมูลที่มีความถู กต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสและทัว่ ถึ ง ทั้งการรายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ และ
รับผิดชอบในการติ ดต่อสื่ อสารกับบุคคลภายนอก เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ นสถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั้งนี้ผลู ้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ เพิ่มเติมได้ที่
ส่ วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 321 หรื อ 359 โทรสาร 0-2814-5032
E-mail address : naiyana@thairung.co.th หรื อ omd_ir@thairung.co.th
Website : http://www.thairung.co.th
4.2 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ สารสนเทศตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาปี ของบริ ษ ัท รวมทั้ง สารสนเทศที่ ส าคัญ อื่ น ๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยผ่านระบบ SET
Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริ ษทั ด้วย
4.3 คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยต่าง ๆ ไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งได้เปิ ดเผยจานวนครั้ งของการประชุ มและ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง
ๆ และการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่ องโครงสร้างการจัดการ และหัวข้อ จานวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการ)
4.4 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั ต้อง
รายงานให้บริ ษทั ทราบถึ งการมี ส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง และรายงานการถื อครอง
หลัก ทรัพ ย์ ทุ ก ครั้งที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงข้อมูล และอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง ทุ ก วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุ กปี ทั้งนี้
เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนิ นการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งเป็ นรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสู่ การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นต้นไป
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี ถึงการมี บทบาทส าคัญในการกากับดู แลกิ จการเพื่อประโยชน์สู งสุ ดของ
บริ ษทั และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และมี
จานวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริ ษทั ฯ ในจานวนนี้ตอ้ งมีกรรมการที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนคณะกรรมการทั้งคณะ และไม่ ต่ ากว่า 3 คน ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นผูแ้ ต่ งตั้ง /ถอดถอน
กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จากัดจานวนวาระการ
ดารงตาแหน่ง ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิ สระที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50
5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ : ผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมาอย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้าน ซึ่ งขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริ ษทั ฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ
3) เป็ นผู ้ที่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาให้ ก ับ บริ ษ ัท ฯ ได้อ ย่า งเต็ ม ที่ โดยเฉพาะการตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั
4) เป็ นผุม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม และคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
5.1.3 การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ านควรจะด ารงต าแหน่ งกรรมการในบริ ษ ัท จด
ทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริ ษทั ทั้งนี้ ไม่นบั รวมบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ร่ วมทุน ซึ่ งบริ ษทั มี
ความจาเป็ นต้องเข้าไปกากับดู แลการบริ หารงาน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่ าของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (รายละเอียดตาม
หัวข้อเรื่ องกรรมการอิส ระ) กรรมการอิส ระแต่ละท่านต้องเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ หลากหลายสาขาอาชี พ ที่
จาเป็ นในการบริ หารกิจการของบริ ษทั และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
5.1.5 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการอิสระของบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่ ม
นับตั้งแต่วนั ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อ
กรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติ
ความเป็ นอิสระของกรรมการนั้นสิ้ นสุ ดลง
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5.1.6 ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ก าหนดนโยบายความ
หลากหลายของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิหลากหลายสาขาอาชี พมี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท้ งั ด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริ หาร
กิจการของบริ ษทั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทักษะ
จาเป็ นที่ ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ โดยใช้
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณา
ด้วย
5.1.7 ประธานกรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนด
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อ
เรื่ องรายชื่อผูบ้ ริ หาร) เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่ งมีอานาจโดยไม่จากัด ทาให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการ
บริ หารงานได้
5.1.8 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แต่ง ตั้ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เพื่ อท าหน้าที่ จดั ท าและจัดเก็บ ทะเบี ย นกรรมการ
หนังสื อนัดประชุ ม และรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั หนังสื อนัดประชุ มและรายงานการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
พรบ. หลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยเลขานุ การบริ ษทั ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการเห็นว่า
มีความเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถทางกฎหมาย และ การบริ หารงานเลขานุ การบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลบริ ษทั
5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.2.1 คณะกรรมการ มี อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่ จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาอนุ ม ตั ิ ให้
ความเห็นชอบ และดาเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
5.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุ รกิจของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอทุกปี และได้กากับดูแล ติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
อย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจและกากับดูแล และติดตามให้ฝ่าย
บริ หารดาเนิ นการ ให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดของ
บริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5.2.3 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จขึ้น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอ
5.2.4 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าหนดแนวทางในการพิ จารณาเรื่ อ งความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ อ ย่า ง
รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยจะต้องเปิ ดเผย
การมีส่วนได้เสี ยนั้น และไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 90

14

5.2.5 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม และการบริ ห ารความเสี่ ย ง จึ ง ได้จ ัด ตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งขึ้ น เพื่ อท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยรวมของบริ ษทั ฯ ที่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และได้จดั ตั้งฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในขึ้น เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบี ยบและนโยบาย เพื่อให้ม นั่ ใจว่าการปฏิ บ ตั ิงานหลัก และกิ จกรรมทางการเงิ นส าคัญของ
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (รายชื่อกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะกรรมการชุ ดย่อย
แต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
5.3.2 ประธานคณะกรรมการ มิได้เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุ ดย่อย และสมาชิกส่ วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
5.4 การประชุมของคณะกรรมการ
5.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีกาหนดประชุ มคณะกรรมการไว้เป็ นการล่วงหน้าตลอดปี อย่างน้อยไตรมาส ละ 1
ครั้ง และมีการประชุ มพิเศษเพิ่ มเติ มในระหว่างปี ซี่ งรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้ บ ริ ษทั ฯ ได้แจ้ง
กาหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่านให้ความสาคัญในการประชุมเป็ นอย่างยิง่ และพยายามเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง
โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้ น 5 ครั้ง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มี
สัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 98 ของการประชุ มทั้งปี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อ
เชิ ญ ประชุ ม ล่ วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม อย่างน้อย 7 วัน มี ก ารก าหนดวาระชัดเจน และส านัก กรรมการ
ผูจ้ ดั การจะจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนการประชุ ม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการแต่ละคนมีความ
เป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุ มได้ หรื อหากต้องการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อเลขานุการบริ ษทั ได้
5.4.2 ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาไว้อย่างเพี ยงพอที่ ก รรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และกรรมการผูจ้ ดั การได้เชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วม
ประชุ มคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหา
โดยตรง ทั้งนี้ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเปิ ดเผยและเป็ นอิสระ มีการ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 91

15

บันทึ กรายงานการประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร และจัดเก็บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่านการรับ รองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้
5.4.3 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ หรื อประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
เป็ นอิสระ อาทิ แนวทางการบริ หารงาน แผนกลยุทธ์ของบริ ษทั แนวทางการเติบโตอย่างยัง่ ยืน แผนสื บ
ทอดตาแหน่ ง (Succession plan) เป็ นต้น โดยในปี 2564 ได้จดั การประชุ ม ดังกล่ าวขึ้ น 1 ครั้ง ในเดื อน
พฤศจิกายน 2564 และได้นาข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว ไปดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของ CEO
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุด
ย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมินผล CEO เป็ นประจาทุกปี โดยใช้
แบบฟอร์ มของศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งคณะกรรมการ
ได้มอบหมายให้สานักกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ วบรวมและสรุ ปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ร่ วมกันอภิ ปรายถึ งผลการประเมิ น และหาแนวทางปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการ
ประเมิน ประจาปี 2564 เป็ นดังนี้
5.5.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม
คะแนนเฉลี่ย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4 หรื อคิดเป็ น 92.75% (ลดลง 3% จากปี ก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดย
แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หมวด ดังนี้
หมวด
ปี 2564
ปี 2563
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.73
ค่าเฉลี่ย 3.88
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย 3.66
ค่าเฉลี่ย 3.79
3. การประชุมคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.81
ค่าเฉลี่ย 3.92
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.75
ค่าเฉลี่ย 3.84
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
ค่าเฉลี่ย 3.80
ค่าเฉลี่ย 3.98
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ค่าเฉลี่ย 3.48
ค่าเฉลี่ย 3.67
5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คะแนนเฉลี่ย 3.57 จากคะแนนเต็ม 4 หรื อคิดเป็ น 89.25% (ลดลง 5% จากปี ก่อน) อยูใ่ นระดับ “ดีมาก” โดย
แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หมวด ดังนี้
หมวด
ปี 2564
ปี 2563
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเหมาะสมสาหรับการ ค่าเฉลี่ย 3.70
ค่าเฉลี่ย 3.91
ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ประสิ ทธิ ภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าเฉลี่ย 3.52
ค่าเฉลี่ย 3.75
3. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
ค่าเฉลี่ย 3.56
ค่าเฉลี่ย 3.87
4. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ย 3.17
ค่าเฉลี่ย 3.89
5. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ค่าเฉลี่ย 3.65
ค่าเฉลี่ย 3.75
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ค่าเฉลี่ย 3.33
ค่าเฉลี่ย 3.33
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5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO
คะแนนเฉลี่ย 3.76 จากคะแนนเต็ม 4 หรื อคิดเป็ น 94% (เพิ่มขึ้น 5% จากปี ก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่ งแบ่ง
หัวข้อการประเมินออกเป็ น 10 หมวด คือ
หมวด
ปี 2563
ปี 2563
1. ความเป็ นผูน้ า
ค่าเฉลี่ย 3.78
ค่าเฉลี่ย 3.94
2. การกาหนดกลยุทธ์
ค่าเฉลี่ย 3.61
ค่าเฉลี่ย 3.87
3. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
ค่าเฉลี่ย 3.72
ค่าเฉลี่ย 4.00
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
ค่าเฉลี่ย 3.72
ค่าเฉลี่ย 3.89
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.89
ค่าเฉลี่ย 4.00
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
ค่าเฉลี่ย 3.87
ค่าเฉลี่ย 4.00
7. การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
ค่าเฉลี่ย 3.72
ค่าเฉลี่ย 4.00
8. การสื บทอดตาแหน่ง
ค่าเฉลี่ย 3.44
ค่าเฉลี่ย 3.78
9. ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
ค่าเฉลี่ย 3.92
ค่าเฉลี่ย 4.00
10. คุณสมบัติส่วนตัว
ค่าเฉลี่ย 3.83
ค่าเฉลี่ย 4.00
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน โดยมี ก รรมการอิ ส ระเป็ น
ประธานกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที่ เป็ นธรรมและสมเหตุ ส มผล โปร่ งใส เชื่ อมโยงกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละท่าน อยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดูแล
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ สาหรับการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั จะต้องได้รับการอนุ มตั ิจาก
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยจานวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบ 56-1 One
Report ตามที่สานักงานกลต. กาหนด (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร)
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
5.7.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายสนับสนุ นและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่
กรรมการ โดยการเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
อย่างสม่ าเสมอ โดยปั จจุบ ัน มี ก รรมการร้ อยละ 50 ที่ ไ ด้เข้ารั บ การอบรมกับ สมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
หลักสู ตร
1. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
Director Certification Program 26/2003
2. คุณแก้วใจ เผอิญโชค
Director Certification Program 29/2003
Corporate Governance for Capital Market Intermidiaries 10/2015
3. คุณสุ เวทย์ ธีรวชิรกุล
Director Certification Program 9/2001
Audit Committee Program 15/2006
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2010
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Advanced Audit Committee Program 36/2020
IT Governance and Cyber Resilience Program 13/2020
Director Certification Program 270/2019
Director Accreditation Program 155/2018
5.7.2 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะเป็ นผูแ้ นะนาลักษณะ
ธุ รกิ จ และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต่อสานักงานกลต. และบริ ษทั การเปิ ดข้อมูลการมีส่วน
ได้เสี ยของกรรมการต่ อบริ ษ ัท ฯ เป็ นประจาทุ ก ปี ค่ าตอบแทนส าหรั บ กรรมการ ก าหนดการประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ฯลฯ และส่ งเสริ มให้กรรมการ
ได้เข้ารับ การฝึ กอบรมหลัก สู ตรต่ าง ๆ โดยบริ ษ ทั เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบค่ าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่ อเป็ นเพิ่ม พู น
ความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.7.3 การจัดทาแผนการพัฒนาและสื บทอดงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู งนั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนิ นการโดยฝ่ ายจัดการ ก่อนจะนาเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาดาเนินการในลาดับถัดไป
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7. โครงสร้ างการจัดการ
7. โครงสร้ างการจั7.1
ดการโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ ผังการจัดองค์ กร บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
ผังการจัดองค์ กร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
ผังการจัดองค์ กร บริษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)

7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท
7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท
7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการบริ
ษัท
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ
ษั ท
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
องค์นธ์ประกอบของคณะกรรมการบริ
ณ วันที่ 17.2.1
กุมภาพั
2564 บริ ษทั มีกรรมการรวม 8 ษท่ัาทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั มีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
ณ วันที่ 1้งหมด
กุมภาพั
นธ์ 2564 บริ่ไม่ษใทั ช่มีผกบู ้ รรมการรวม
น นประกอบด้
สระ 3 ท่าน คิดเ
37.50 ของคณะกรรมการทั
และกรรมการที
ริ หาร 4 ท่าน8 คิท่ดาเป็
ร้อยละ 50วยกรรมการอิ
ของคณะกรรมการ
37.50 ของคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ได้แก่37.50 ของคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของคณะ
ทั้งหมด ได้แก่
่อ-สกุได้
ล
ตาแหน่ง
ทั้งชืชืหมด
่อ-สกุล แก่
ตาแหน่ง
1 ดร. ปราณี
เผอิญโชค
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริ
ชื่อ-สกุลประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หหาร
1 ดร. ปราณี
เผอิญโชค
าร ตาแหน่ง
2 นายสมพงษ์
เผอิญโชค เผอิ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูและประธานกรรมการบริ
จ้ ดั การใหญ่
1 ดร. ปราณี
ญโชค ประธานกรรมการ
หาร
2 นายสมพงษ์
เผอิญโชค รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3 นางสาวแก้
เผอิญโชค เผอิ
กรรมการ
หาร
2 ววใจ
ญโชคและกรรมการบริ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3 นางสาวแก้
ใจนายสมพงษ์
เผอิญโชค กรรมการ
และกรรมการบริ
หาร
4 นายวุฒิชยั
เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริ หาร
วใจ เผอิ
ญโชคและกรรมการบริ
กรรมการ หและกรรมการบริ
หาร
4 นายวุฒิช3ยั นางสาวแก้
เผอิญโชค
กรรมการ
าร
5 นายสุ เวทย์
ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,
5 นายสุ เวทย์
กรรมการอิ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษั
4 นายวุธีฒรวชิ
ิชยั รกุล เผอิ
ญโชค สระ, กรรมการ
และกรรมการบริ หาร ทภิบาล,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
าหนดค่
าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทภิบาล,
5 นายสุ เวทย์
ธีกรรมการสรรหาและก
รวชิรกุล กรรมการอิ
สระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษั
6 นายถาวร
ชลัษเฐียร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
6 นายถาวร
ชลัษเฐียร
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก
ประธานกรรมการสรรหาและก
าตอบแทน,
าหนดค่าหนดค่
าตอบแทน
และกรรมการบริ หารค
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบและบรรษั
ทภิบประธานกรรมการสรรหาและก
าล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยาหนดค่
ง
6 นายถาวร
ชลั
ษเฐียร
กรรมการอิสระ,
าตอบแท
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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7 นายทวนชัย
8 รศ.ดร.พิภพ

มัน่ จิต
อุดร/1

กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีนายภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั

หมายเหตุ 1. รศ.ดร.พิภพ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายดาริ
ตันชีวะวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.พ. 2564

องค์ ประชุ มในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี้
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
- ตัดสิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
- ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ ง อย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
และอนุมตั ิเพื่อขอมติต่าง ๆ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มี การควบคุ ม ก ากับ ดู แลให้ก ารรายงานข้อมู ลทางการเงิ นและข้อมู ล อื่นๆ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปโดย
ถูกต้องครบถ้วน และโปร่ งใส
5. จัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
6. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่ มีส าระส าคัญ เช่ น นโยบายและแผนธุ รกิ จ อานาจการบริ หาร โครงการลงทุ น
ขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
7. กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
8. คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บตั ิการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริ ษทั ฯ ในการทานิติกรรมต่าง ๆ แทนบริ ษทั ฯ
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
11. กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้น
และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
12. ให้คาปรึ กษาแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในการบริ หารงาน และการตัดสิ นใจในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
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13. ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั กล่าวต้องไม่รวมถึง
1. เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งใช้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
2. การทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน ละการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าเกณฑ์ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. การทารายการที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1. เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และกาหนดวาระการประชุมร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. เป็ นประธานในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริ ษทั
และกฎหมาย, จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่ งเสริ มให้กรรมการทุ กคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
3. การลงคะแนนเสี ยงชี้ขาด ในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนน
เสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
4. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการ
ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ ตามที่ระบุในหนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
1. นางปราณี
เผอิญโชค หรื อ
2. นายสมพงษ์
เผอิญโชค หรื อ
3. นางสาวแก้วใจ
เผอิญโชค หรื อ
4. นายวุฒิชยั
เผอิญโชค
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษ ทั ฯ มี ค ณะกรรมการชุ ดย่อย 4 ชุ ดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัท ภิ บ าล, คณะกรรมการ
บริ หาร, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่ อกรรมการ
และขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่ งมีกรรมการรวม 3 ท่าน ทุก
ท่านเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
1. นายสุ เวทย์
ธีรวชิรกุล/1
2. นายถาวร
ชลัษเฐียร/2
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/3
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
โดยมีนายอนุเทพ พีรอมร (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ
1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล เป็ นกรรมการผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
2. นายถาวร ชลัษเฐียร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายทวนชัย มัน่ จิต โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 14 ส.ค. 2563
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายดาริ ตันชีวะวงศ์ โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.พ. 2564
4. นายอนุเทพ พีรอมร ได้รับการแต่งตั้งเป็ น (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 12 พ.ย. 2564

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ป ระชุ ม ประกอบด้ว ยกรรมการ ไม่ น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวนกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล
- มติที่ประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใจ ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าสอบของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
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7. เสนอและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และบริ ษทั
ในเครื อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อใช้เป็ นหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
8. ก ากับ ดู แลการปฏิ บ ัติงานของบริ ษ ัท ให้เป็ นไปตามหลัก บรรษัท ภิ บ าลของบริ ษ ทั และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ
10. ส่ งเสริ มการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อ
สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทุกระดับและมีผลในทางปฏิบตั ิ
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่บริ ษทั กาหนด
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ บาล เพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิ
บาลของบริ ษทั และให้ขอ้ แนะนาเพื่อการปรับปรุ งทุกไตรมาส
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล
2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารรวม 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. ดร. ปราณี
เผอิญโชค
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค
กรรมการบริ หาร
4. นายวุฒิชยั
เผอิญโชค
กรรมการบริ หาร
โดยมีนายภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
โดยคณะกรรมการบริ หาร
- มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการบริ ษทั ท่านใดที่ครบกาหนดวาระ และ
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ก็ให้
ถือว่าได้รับการอนุมตั ิให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารต่อไปโดยปริ ยาย
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หาร
- มติที่ประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุ ม ดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จทัว่ ไปของบริ ษทั และปฏิ บตั ิภ ารกิ จที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
2. กากับ ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ให้สาเร็ จลุล่วง
3. พิจารณากลัน่ กรองอนุ มตั ิ กิจการสาคัญเร่ งด่ วนภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงิ นที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนดไว้ (ไม่เกิน 400 ล้านบาท)
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4. กาหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริ หารงานด้านการเงินให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้ง
การทาธุรกรรมทั้งหมดกับสถาบันการเงิน
5. พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมภายใต้กรอบธุ รกิจของบริ ษทั
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั กล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมตั ิให้ทารายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรวม 6 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายสุ เวทย์ ธีรวชิรกุล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายถาวร
ชลัษเฐียร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายทวนชัย มัน่ จิต
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. นายศักดิ์ชยั
คมกฤส
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นายภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- มติที่ประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กาหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั โดยให้ครอบคลุมความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2. วางกลยุท ธ์ ให้ส อดคล้องกับ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษ ัท โดยให้ส ามารถประเมิ น
ติดตามและดูแลปริ มาณความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภัย
ล่วงหน้า
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ความมีประสิ ทธิ ผลของระบบและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
4. มีอานาจในการแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุ กรรมการ/คณะทางานในการบริ หารความ
เสี่ ยงแต่ละประเภทของบริ ษทั ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ที่ต้ งั ขึ้นรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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5. มีอานาจเรี ยกเอกสาร ข้อมู ล และบุ คคลที่เกี่ ยวข้องมาชี้ แจงข้อเท็จจริ งประกอบการพิจารณา เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
6. สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ระบบการบริ หารความเสี่ ยง เชื่อมโยงกับการ
ควบคุม ภายใน และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
7. รายงานความเสี่ ยง และการจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็ น
กรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายถาวร
ชลัษเฐียร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุ เวทย์ ธีรวชิรกุล/1
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/2
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีนายภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ 1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาฯ แทนนายทวนชัย มัน่ จิต โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 14 ส.ค. 2563
2. รศ.ดร.พิภพ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายดาริ ตันชีวะวงศ์
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.พ. 2564

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ป ระชุ ม ประกอบด้ว ยกรรมการ ไม่ น้อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
- มติที่ประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. ดาเนิ นการสรรหาผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษ ทั อย่างมี หลักเกณฑ์ โปร่ งใส
รวมทั้งจากรายชื่อที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. ดาเนิ นการสรรหาผู ท้ ี่ มี คุ ณสมบัติ เหมาะสมในการดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ในกรณี ที่มีตาแหน่ งว่าง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ รวมทั้งแผนการสื บ
ทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. กาหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกาหนค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู จ้ ดั การ ที่ เป็ นธรรมและสมเหตุ ส มผลเชื่ อมโยงกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และผลการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละท่าน
4. พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการกาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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5. นาเสนอรายงาน และความคิดเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณา
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7.4 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารตามนิยามของสานักงาน กลต. ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. ดร. ปราณี
เผอิญโชค
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสมพงษ์
เผอิญโชค
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. นายวุฒิชยั
เผอิญโชค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานวิจยั และพัฒนา
4. นาย ลิม วี เอิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายขายต่างประเทศ
5. นายภัควัฒน์
สุ วรรณมาโจ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ด้านธุรกิจ
(ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ของฝ่ ายบัญชีและการเงิน)
และเลขานุการบริ ษทั
6. นางอุษา
วชิระศรี สุนทรี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ด้านทรัพยากรบุคคล
บทบาทหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. ควบคุ ม ดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จทัว่ ไปของบริ ษทั และปฏิ บตั ิ ภารกิ จที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
2. กากับ ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร มอบหมายให้สาเร็ จลุล่วง
3. พิจารณากลัน่ กรอง อนุ มตั ิกิจการสาคัญเร่ งด่วนภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงิ นที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนดไว้ (ไม่เกิน 200 ล้านบาท)
4. ควบคุม และดูแลการบริ หารงานด้านการเงินให้เป็ นไปตามนโยบายทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
รวมทั้ง การท าธุ รกรรมกับ สถาบัน การเงิ น ตามที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร
5. พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมภายใต้กรอบธุ รกิจของบริ ษทั
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั กล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมตั ิให้ทารายการที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีพนักงานทั้งสิ้ น 744 คน ลดลงจากปี ก่อน 87 คน โดยแบ่งเป็ นพนักงาน
ด้านโรงงาน และด้านสานักงาน ดังนี้
(หน่วย : คน)
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
พนักงานด้านโรงงาน
617
525
796
พนักงานด้านสานักงาน
127
132
149
รวมพนักงานทั้งสิ้ น
744
657
945
โดยผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2564 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ได้ดงั นี้
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ (กองทุนทดแทน ประกันสังคม เงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงาน)
รวม

ปี 2564
169.28
21.50
- /1
19.59

ปี 2563
173.90
9.78
1.61/1
25.65

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
232.94
23.89
6.03
21.19

210.37

210.94

284.05

หมายเหตุ 1. หยุดการนาส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพชัว่ คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5
พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กาหนดประเภทธุ รกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไข ให้ลูกจ้างหรื อนายจ้างหยุดหรื อ
เลื่ อ น การส่ งเงิ น สะสม หรื อ เงิ น สมทบเข้ากองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ในท้อ งที่ ที่ เกิ ด วิก ฤตเศรษฐกิ จ สาธารณภัย หรื อ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
2. ไม่รวมค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารตามข้อ 8.4.1 (ข)

การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี 2563 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ ระบาดไวรัส โควิด-19 และการยกเลิกธุ รกิจในไทยของ
บริ ษ ทั เจเนอรัล มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) ท าให้ยอดขายของบริ ษ ทั ลดลงมากถึ ง 36% บริ ษทั จึงมีค วามจาเป็ นต้อง
ทบทวนอัตราก าลัง คนให้เหมาะสมกับ ปริ ม าณงานที่ ล ดลง โดยการพิ จารณาเลิ ก จ้างพนัก งานบางส่ วน ในขณะที่
พนักงานบางส่ วนลาออกเอง และบางส่ วนเกษียณอายุ โดยภาพรวมปี 2563 จานวนพนักงานลดลงจากปี 2562 จานวน
288 คน คิดเป็ น 30%
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
-ไม่มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีความเชื่ อมัน่ ว่าพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู งสุ ดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่ วมงานกับองค์กร ตลอดจนมีนโยบายมุ่งเน้นการ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 103

27

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการกาหนดและจัดทาการประเมิน Competency ของพนักงานทุกระดับเพื่อเป็ น
แนวทางในการกาหนดแผนการฝึ กอบรม พัฒนาพนักงาน ในแต่ละปี และเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน และรักษาบุคลากร ที่
มีความรู ้ความสามารถ ให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการประเมินผลการทางานอย่างมีระบบวัด
ผลได้ชัดเจน มีการกาหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชี พ Career Path ของพนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้ างการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม และเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจได้ว่า ตาแหน่ งงานที่มี
ความสาคัญขององค์กร มีผทู ้ ี่จะดารงตาแหน่งที่มีความรู ้ ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบในตาแหน่งที่สาคัญได้
อย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีการวางแผนการสื บทอดตาแหน่งด้านบุคลากรของบริ ษทั ในตาแหน่งที่สาคัญ เพื่อ
เป็ นการเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ ขวัญ ก าลัง ใจให้ แ ก่ พ นัก งาน และรั ก ษาพนัก งานที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบตั ิงานที่มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ให้มีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ยังมี นโยบายในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้พ นักงาน มีค วามรั ก ความผูก พันกับ องค์ก ร
Employee Engagement โดยการส่ งเสริ มสนับสนุ น การสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข (Happy Workplace) โดยพนักงาน
ทุกระดับ มีส่วนร่ วมในการสร้ างบรรยากาศในที่ทางานให้เป็ นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน ที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุ ข มีความรักความผูกพัน พร้อมที่จะทางานทุ่มเท เพื่อองค์กร และเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั
7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
เลขานุการบริษัทและผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งนายภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา
และสอบทานการจัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญตามกฎหมายของบริ ษทั และกรรมการให้เป็ นไปตามมาตรา 89/1589/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 บริ ษ ัท ฯ แต่ ง ตั้ง นายภัค วัฒ น์ สุ วรรณมาโจ เป็ น CFO โดยมี ห น้า ที่ รับ ผิด ชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้ งั แต่ปี 2547-2557 นายภัควัฒน์
สุ วรรณมาโจ ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้ว
ว่า ประสบการณ์ในตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในฯ ดังกล่าวนั้น มีประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการ และ
มีความเหมาะสมเพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริ ษทั
หมายเหตุ ประวัติเลขานุการบริ ษทั และ CFO ปรากฏในเอกสารแนบ 1
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวสอบและบรรษัทภิบาล เป็ นผูม้ ีอานาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และดูแลให้ผดู ้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานดังกล่าว ได้รับการอบรมที่เหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
รายละเอียดผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ในรอบปี ที่ผา่ นมา เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ตามรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ชื่ อบริษัท
2564
2563
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
1,423,500
1,443,500
บริ ษทั ไทย วี.พี.ออโต้เซอร์ วิส จากัด
70,000
110,000
บริ ษทั ไทยรุ่ งทูลส์แอนด์ไดส์ จากัด
300,000
310,000
บริ ษทั ไทยออโต้เพรสพาร์ ท จากัด
391,000
511,000
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด
252,500
257,500
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จากัด
275,000
280,000
รวม
2,712,000
2,912,000
(ข) ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จ่ายค่าบริ การอื่นให้กบั บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด ในรอบปี ที่ ผ่านมา
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ดังนี้
หน่วย : บาท
2564
2563
รายการ
ผู้จ่าย
ค่าตอบแทนงานบริ การอื่น *
บริ ษทั ฯ
51,992 102,100
ค่าตอบแทนงานบริ การอื่น *
บริ ษทั ย่อย
88,250 128,940
140,242 231,040
รวม
หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริ การอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พกั ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปกทางบการเงิน แฟ้มเอกสารและอื่นๆ
เป็ นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวผูส้ อบบัญชีจะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
1.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าว ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป
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8.1.2 การเข้าร่ วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี 2564 ของคณะกรรมการ
บริ ษทั การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
การเข้าร่ วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่ อคณะกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ดร.ปราณี
คุณสมพงษ์
คุณแก้วใจ
คุณวุฒิชยั
คุณทวนชัย
คุณสุ เวทย์
คุณถาวร
รศ.ดร.พิภพ
คุณภัควัฒน์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ สรรหาและ
การประชุ ม
บริ หารความ
และ
กาหนด
บริ ษัท
บริ หาร
ผู้ถือหุ้น
เสี่ ยง
บรรษัทภิบาล ค่ าตอบแทน

เผอิญโชค
เผอิญโชค
เผอิญโชค
เผอิญโชค
มัน่ จิต
ธี รวชิรกุล
ชลัษเฐี ยร
อุดร
สุ วรรณมาโจ (เลขานุ การ)

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/4
5/5

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

3/4
4/4
4/4
4/4

3/4
4/4
3/4
4/4

4/4
4/4
3/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษทั และเทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ใน
ระดับเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาจากสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จ การเติ บ โตของรายได้และก าไรของบริ ษทั ตลอดจน
จานวนกรรมการของบริ ษทั ในปัจจุบนั
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) กรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริ ษทั ในฐานะกรรมการในรู ปค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ รวม 8 ท่าน ในปี 2564 รวมทั้ง สิ้ น 2,825,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็ นดังนี้

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

56-1 One Report | 106

30

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

ชื่อกรรมการ
ประจาปี 2564 ประจาปี 2563
ดร.ปราณี
เผอิญโชค /1,2
470,000
390,000
นายสมพงษ์ เผอิญโชค /1,2
400,000
325,000
นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค /2
400,000
360,000
นายวุฒิชยั
เผอิญโชค /2
400,000
350,000
นายสุ เวทย์
ธีรวชิรกุล
425,000
400,000
นายถาวร
ชลัษเฐียร
435,000
400,000
นายทวนชัย
มัน่ จิต /3
420,000
310,000
รศ.ดร.พิภพ อุดร
420,000
นายสมเกียรติ นิ่มระวี /3
80,000
นายดาริ
ตันชีวะวงศ์ /4
210,000
รวม
4,670,000
2,825,000

หมายเหตุ 1. ดร.ปราณี และนายสมพงษ์ เผอิญโชค งดรับค่าตอบแทนรายเดือน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563)
2. ดร.ปราณี, นายสมพงษ์, นางสาวแก้วใจ และนายวุฒิชยั เผอิญโชค งดรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2 ครั้ง
3. นายทวนชัย มัน่ จิต เริ่ มดารงตาแหน่งกรรมการ 28 เม.ย. 2563 แทนนายสมเกียติ นิ่มระวี ซึ่งครบวาระ
4. นายดาริ ตันชีวะวงศ์ ลาออกจากตาแหน่ง 2 พ.ย. 2563

(ข) ผูบ้ ริ หาร (ไม่รวมกรรมการบริ ษทั )

เงินเดือน/1,2
ค่าตอบแทนประจาปี /1
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ/3
ค่าตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั /4
รวม

ปี 2564
จานวน จานวนเงินรวม
ราย
(บาท)
6
14,910,120
4
2,333,848
0
1
60,000
17,303,968

ปี 2563
จานวน จานวนเงินรวม
ราย
(บาท)
8
14,161,747
6
1,147,666
6
313,034
2
58,500
15,680,947

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนประจาเดือน และค่าตอบแทนประจาปี ของประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ผา่ น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
2. ระหว่างปี 2563 มีผบู ้ ริ หารเพิม่ ขึ้น 2 ท่าน และลาออกจากตาแหน่ง 2 ท่าน
3.หยุดการนาส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพชัว่ คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 5 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไข ให้ลูกจ้างหรื อ
นายจ้างหยุดหรื อเลื่อน การส่ งเงินสะสม หรื อเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สา
ธารณภัย หรื อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
4. ระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริ ษทั และค่าตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั
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ค่ าตอบแทนอื่น ๆ (ทีไ่ ม่ ใช่ เงิน)
(ก) กรรมการบริ ษทั
- ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย (TRU-ESOP 2021)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้อนุมตั ิให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (TRU-ESOP
2021) จานวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของบริ ษทั ,
เพื่อเป็ นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและประสิ ทธิ ภาพ
ให้ทางานอยูก่ บั บริ ษทั ในระยะยาว
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา
เบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอการจัดสรร ESOP ให้กรรมการแต่ละท่าน ให้
ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ตั ิ ทั้งนี้ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ ดังกล่ าวมี อตั ราการใช้สิ ท ธิ 1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น 3.44 บาท อายุโครงการ
5 ปี โดยกรรมการของบริ ษทั จานวน 8 ราย ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ บริ ษทั คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65.52 เมื่อเทียบกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ บริ ษทั ของทั้งโครงการ
(ข) ผูบ้ ริ หาร
- รถประจาตาแหน่ง
- ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย (TRU-ESOP 2021)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้อนุมตั ิให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้ นสามัญ ของบริ ษ ทั ให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อย (TRU-ESOP
2021) จานวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของบริ ษทั ,
เพื่อเป็ นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและประสิ ทธิ ภาพ
ให้ทางานอยูก่ บั บริ ษทั ในระยะยาว
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา
เบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร ESOP ให้ผบู ้ ริ หารแต่ละ
ท่าน ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญดังกล่าวมีอตั ราการใช้สิทธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อ
1 หุ น้ สามัญของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ 3.44 บาท อายุโครงการ 5 ปี โดยผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั จานวน 21 ราย ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ บริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
19.48 เมื่อเทียบกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ บริ ษทั ของทั้งโครงการ
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9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
9.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2564 ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้เข้าร่ วม
ประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความเห็นพ้องกันว่า บริ ษทั มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยสรุ ปได้ดงั นี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
บริ ษ ทั ฯ มี เป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิ จชัดเจนและมี ก ารประเมิ นผลอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งได้ป รับ โครงสร้ าง
องค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจปั จจุบนั ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุ นให้ฝ่ายบริ หารมีการดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังกาหนดนโยบายและแผนการปฏิ บตั ิงานโดยคานึ งถึ งคุณภาพ ราคาผลิ ตภัณฑ์ และงาน
บริ การที่ เป็ นธรรมกับลู กค้า มีการกาหนดระเบียบวิธีปฏิ บตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้มีแนวทางการทางาน
อย่างเป็ นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั ิงานจริ งทั้งธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ การ
บริ หารทัว่ ไป การปฏิบตั ิงานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
และไม่มีการปฏิบตั ิงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยกับบริ ษทั


การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Measure)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงที่มีผลกระทบกับการดาเนินธุ รกิจ โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง คอยกากับดู แลให้มีการประเมินปั จจัยและโอกาสที่จะทาให้เกิ ดความเสี่ ยง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น แล้วแจ้งให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานทราบและร่ วมกันกาหนดมาตรการ แนวทางป้ องกัน รวมทั้ง
ติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด เพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้


การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities)
บริ ษทั ฯ มี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงิ นอนุ มตั ิ ของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมตั ิ/ การบันทึกรายการ/ และการดูแลทรัพย์สินอย่างชัดเจน
การทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่/ กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการอนุ มตั ิอย่างถูกต้อง โดยผ่าน
การพิจารณาจากกรรมการอิสระผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ย และมีการติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง ส่ วนการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีการติดตามดูแลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
สาหรั บการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายงานต่างๆนั้น ผลการตรวจของฝ่ ายตรวจสอบภายใน พบว่า มี การปฏิ บตั ิงาน
โดยรวมเป็ นไปตามระเบียบ ระบบงานที่กาหนดไว้ และยังไม่ปรากฏการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของทางราชการ


ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)
การประชุ ม คณะกรรมการแต่ล ะวาระ บริ ษ ัท ฯ มี ก ารจัดเตรี ย มข้อมู ล เอกสารประกอบการประชุ ม ที่ เป็ น
สาระสาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ โดยมีการบันทึกและสรุ ปความเห็นของ
ที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้ทุกครั้ง
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ด้านการบันทึกบัญชี เป็ นไปตามหลักการที่รับรองทัว่ ไป และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีการรวบรวม
ไว้เป็ นหมวดหมู่ และจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุ ง
แก้ไขการปฏิบตั ิงานตามคาแนะนาในรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอย่างครบถ้วน
ระบบการติดตาม (Monitoring)
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระปกติ ไตรมาสละครั้ง และมีการประชุ มผูบ้ ริ หารในวาระ
พิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อพิจารณากาหนด
แนวทางแก้ไข หากผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด


โดยสรุ ป ฝ่ ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ได้กาหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบของ
บริ ษทั อย่างสม่ าเสมอ และรายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบในที่ประชุ มวาระปกติ ซึ่ งจัดประชุมพร้อมกับการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ไตรมาสละครั้ง เพื่อพิจารณาสั่ง
การแก้ไขและติดตาม ทั้งนี้ในกรณี ทุจริ ต หรื อเป็ นการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบทันที
9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้สอบบัญชี เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะตรวจสอบฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในที่จดั ทาขึ้นโดยสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยผลการประเมิน
ดังกล่าว ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีไม่มีขอ้ สังเกตที่เป็ นนัยสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี ที่ผา่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท
บริ ษทั ที่ เกีย่ วข้ อ ง

ประเภทธุรกิจหลั ก

บจ.อีซูซุ ชัยเจริ ญกิจมอเตอร์ส

ตัวแทนจาหน่ ายรถ Isuzu
จาหน่ ายอะไหล่
และให้บริ การหลังการขาย

บจ.อีซูซุ ชัยเจริ ญกิจมอเตอร์ส

ตัวแทนจาหน่ ายรถ Isuzu
จาหน่ ายอะไหล่
และให้บริ การหลังการขาย

บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่

ให้บริ การเช่ารถยนต์

บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชัน่

ให้บริ การเช่ารถยนต์

บจ. บิซรี ซอร์ส

ให้บริ การพนักงานขับรถยนต์

บจ.เลกซัสออโต้ซิต้ ี

ตัวแทนจาหน่ ายรถ Lexus

บจ.ไทยรุ่ ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ ป ให้คาปรึ กษางานด้านบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จากัด
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จากัด

ชื่อย่อ TRT
ชื่อย่อ TAP
ชื่อย่อ TTR

บริ ษทั ในกลุ่ มไทยรุ่ ง
รายการระหว่ างกันในปี 2564
รายการคงค้ าง
(ที่ ทารายการ)
TRU, TUC
ขายสินค้า
10.94 ลูกหนี้ การค้า
รายได้คา่ บริ การ
0.01 เจ้าหนี้ อื่น
ดอกเบี้ยรับ
0.66
ซื้อสินค้าและบริ การจ่าย
3.75
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3.26
เงินให้กยู้ ืมยกมาต้นงวด
เงินให้กยู้ ืมในระหว่างงวด
รับชาระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงค้างยกไปปลายงวด
TRU,TAP,TUC รายได้คา่ บริ การ
รายได้คา่ เช่าทีด่ นิ และพื้นทีโ่ ชว์รูม
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสินค้าและบริ การจ่าย
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าและสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
TAP
เงินให้กยู้ ืมยกมาต้นงวด
เงินให้กยู้ ืมในระหว่างงวด
รับชาระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงค้างยกไปปลายงวด
TRU,TUC
รายได้คา่ บริ การ
รายได้คา่ เช่าทีด่ นิ และพื้นทีโ่ ชว์รูม
ซื้อสินค้าและบริ การจ่าย
TRU,TUC
รายได้คา่ เช่าทีด่ นิ และพื้นทีโ่ ชว์รูม
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
TUC
ซื้อสินค้าและบริ การจ่าย
TRU

บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วสิ จากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด

30.00
30.00
0.56
0.73
1.32
0.09
0.67
1.17
0.10
60.00
60.00
0.05
0.12
1.78
3.35
0.18
0.38

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

ลูกหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ อื่น

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

2.19
0.31

30.00

0.09
0.23

60.00

เจ้าหนี้ อื่น

0.20

ลูกหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น

2.51
0.02
0.02
0.02

ชื่อย่อ TVS
ชื่อย่อ TUC

ลักษณะความสัมพันธ์
1. TRT, TVS, TAP, TTR เป็ นบริ ษทั ย่อยของ TRU มีกลุ่มเผอิญโชคเป็ นกรรมการร่ วมกัน
2. TUC เป็ นบริ ษทั ย่อยของ TVS โดย TVS ถือหุน้ 99.53% และกลุ่มเผอิญโชคถือหุ น้ 0.47%
3. รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น มีกลุ่มเผอิญโชคเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
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บริษทั ที่เกี่ยวข้ อง
บจ. อีซูซุ ชัยเจริ ญกิจมอเตอร์
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ ปอเรชัน่
บจ. บิซมอเตอร์ ส
บจ. บิซรี ซอร์ ส
บจ. เลกซัสออโต้ซิต้ ี
บจ. ไทยรุ่ ง พาร์ ทเนอร์ ส กรุ๊ ป

สั ดส่ วนการถื อหุ้นโดย

การดารงตาแหน่ ง

กลุ่มเผอิญ ไทยรุ่ งพาร์ ทเนอร์ ส กรุ๊ ป ดร.ปราณี คุณสมพงษ์
โชค
100.0000%
C
D
0.0001%
99.9999%
C
D
0.0727%
99.9273%
C
D
100%
C
D
0.0004%
99.9996%
C
D
100%
C
D

คุณแก้วใจ คุณวุฒิชยั
D
D,MD
D,MD
D,MD
D,MD
D

D,MD
D
D
D
D
D

หมายเหตุ
1. กลุ่มเผอิญโชค ประกอบด้วย ดร.ปราณี เผอิญโชค, คุณสมพงษ์ เผอิญโชค, คุณแก้วใจ เผอิญโชค และคุณวุฒิชยั เผอิญโชค
2. C = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ
MD = กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อ CEO

12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
1. การซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซื้ อ-ขายอะไหล่ ให้-รับบริ การซ่อมรถ ระหว่างกันนั้น เป็ นรายการธุ รกิจปกติของ
บริ ษทั ซึ่งใช้ราคาต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
2. การเช่าที่ดิน พื้นที่สานักงาน/โชว์รูม ค่าสาธารณู ปโภค ระหว่างกันนั้นเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สานักงาน/โชว์รูมของบริ ษทั
โดยใช้ราคาตามที่ทาสัญญาร่ วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด/ราคาประเมิน
3. รายการให้กูย้ ืมเงินระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อให้บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย 9 บริ ษทั สามารถนาเงินที่มี
อยูห่ าผลประโยชน์ได้ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่นำมำให้กู้
บวก 1%) ทาให้การบริ หารเงินมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และมีการค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั ผูก้ ู้ ซึ่ งมีฐานะ
มัน่ คง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี โดยเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 คงเหลือมูลค่า 90,000,000 บาท มีดอกเบี้ยค้างรับ 504,493.14 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี ครบกาหนดชาระเมื่อทวงถาม
รายการระหว่างกันข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมแล้ว โดยรายการส่ วนใหญ่จะเป็ นการดาเนิ นธุ รกิจปกติ หรื อการสนับสนุนธุ รกิจปกติ
ของบริ ษทั โดยมีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็ นราคาและเงื่อนไขเสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่ งคณะกรรมการอิสระก็ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด
12.3 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตนั้น บริ ษทั ฯจะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ งการปฏิ บ ตั ิตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมู ลการท ารายการที่ เกี่ ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพ ย์ที่ส าคัญของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่ องรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้มา/
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ดังนี้

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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- กรณี ที่คานวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาลมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น สามารถนาเสนอต่อที่ประชุม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
- กรณี ที่คานวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
และนาเสนอผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิต่อไป

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)

ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ น ว่า ยกเว้นผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น อย่างมี เงื่อนไข งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทย
รุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 งบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.
2563 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสามแห่ งซึ่ งบริ ษทั รับรู้รายการโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม เป็ นจํานวนเงิน
รวม 481.80 ล้านบาทและ 462.66 ล้านบาทตามลําดับ และส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุ น)จากเงินลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมในงบ
การเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จํานวน 20.67 ล้านบาทและ (7.82) ล้านบาทตามลําดับ บริ ษทั ได้บนั ทึกเงินลงทุน
และส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้งบการเงินของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมหนึ่งแห่งที่ยงั ไม่ได้ผา่ น
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมนั้น เนื่องจากงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมแห่ งนั้นมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม และงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมอีกสองแห่ งซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่น ซึ่ ง
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงกระดาษทําการของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
อื่นดังกล่าวและข้าพเจ้าไม่ส ามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่น ให้เป็ นที่ พอใจในรายการดังกล่าวได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่
สามารถระบุได้วา่ อาจมีรายการปรับปรุ งใดที่จาํ เป็ นหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ก าํ หนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขของข้าพเจ้า

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้ ยกเว้นเรื่ องที่ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขของผูส้ อบบัญชี
การประเมินการด้ อยค่ าของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ความเสี่ ยง
ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งของ
บริ ษทั มี มูลค่าตามบัญ ชี จาํ นวน 616 ล้านบาท ซึ่ งมูลค่าตามบัญ ชี ดังกล่าวมี จาํ นวนที่ สู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คืน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
1) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย ทําความเข้าใจ
และประเมินวิธีการจัดทําประมาณการดังกล่าว
2) สอบถามผูบ้ ริ หารและพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสมมติฐานที่สําคัญ เช่น แผนธุ รกิจในอนาคต อัตรา
การเติบโตและอัตราคิดลด
3) ทดสอบความถูกต้องของการคํานวณตัวเลขสําคัญที่ได้จากการประมาณการตามข้อสมมติฐาน
4) ตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
5) เปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับราคาตามบัญชี
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่
มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่กาํ กับดูแลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง อย่างไรก็ตาม ดังที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาม
แห่งซึ่ งข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุ งใดที่จาํ เป็ นหรื อไม่เพียงใด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุ ปได้
ว่าข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิดชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ม บริ ษ ทั ในการดําเนิ น งานต่ อเนื่ อ ง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

-

-

-

-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อ มู ล การแสดงข้อ มู ลที่ ไม่ ตรงตามข้อ เท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อความมี ป ระสิ ท ธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
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เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดัง กล่ าวสามารถคาดการณ์ ได้อ ย่างสมเหตุ ส มผลว่าจะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่ อ ส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หน่วย:บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
หน่วย:บาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
31ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
303,026,343
221,394,872
201,779,067
103,307,733
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
7
230,912,614
110,180,206
140,539,507
80,145,816
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
5,8
360,408,704
302,534,231
264,873,601
228,081,209
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
303,026,343
221,394,872
201,779,067
103,307,733
27,325,455
1,505,739
3,432,094
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
9
24,297,678
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
7
230,912,614
110,180,206
140,539,507
80,145,816
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
90,000,000
90,000,000
274,000,000
239,000,000
ลูกหนี การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
5,8
360,408,704
302,534,231
264,873,601
228,081,209
สิ นค้าคงเหลื้ อ-สุทธิ
10
239,483,619
236,823,979
156,535,702
132,106,953
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
9
24,297,678
27,325,455
1,505,739
3,432,094
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,248,128,958
988,258,743
1,039,233,616
786,073,805
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
90,000,000
90,000,000
274,000,000
239,000,000
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
10
239,483,619
236,823,979
156,535,702
132,106,953
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
481,804,340
462,659,347
114,700,000
114,700,000
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,248,128,958
988,258,743
1,039,233,616
786,073,805
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ
12
912,217,628
938,017,628
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุ ทธิ
13
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
481,804,340
462,659,347
114,700,000
114,700,000
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
14
161,946,356
161,962,956
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ
12
912,217,628
938,017,628
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
15
1,833,738,303
1,897,201,061
973,926,960
992,645,189
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุ ทธิ
13
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-สุ ทธิ
16
16,312,681
47,387,295
10,823,369
4,875,204
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
14
161,946,356
161,962,956
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
7,157,956
8,340,506
5,746,824
6,741,649
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
15
1,833,738,303
1,897,201,061
973,926,960
992,645,189
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -สุ ทธิ
17,37
9,083,903
9,740,978
15,431,115
15,724,157
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-สุ ทธิ
16
16,312,681
47,387,295
10,823,369
4,875,204
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
18
92,151,604
111,376,515
69,316,903
83,172,377
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
7,157,956
8,340,506
5,746,824
6,741,649
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,602,195,143
2,698,668,658
2,102,162,799
2,155,876,204
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
17,37
9,083,903
9,740,978
15,431,115
15,724,157
รวมสินทรัพย์
3,850,324,101
3,686,927,401
3,141,396,415
2,941,950,009
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ
18
92,151,604
111,376,515
69,316,903
83,172,377
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หน่วย:บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
หน่วย:บาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
31ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
303,026,343
221,394,872
201,779,067
103,307,733
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
7
230,912,614
110,180,206
140,539,507
80,145,816
หนี้สินหมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
5,8
360,408,704
302,534,231
264,873,601
228,081,209
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
5,20
406,423,012
313,874,234
306,345,769
193,576,770
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
9
24,297,678
27,325,455
1,505,739
3,432,094
ต้นทุเงินนงานค้
า
งจ่
า
ย
5
2,155,152
1,230,623
7,397,505
4,578,495
ให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
90,000,000
90,000,000
274,000,000
239,000,000
หนี้สสิิ นนตามสั
ญ
ญาเช่
า
ค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
10
239,483,619
236,823,979
156,535,702
132,106,953
ทีรวมสิ
่ถึงกํานหนดชํ
า
ระภายในหนึ
่
ง
ปี
21
2,019,464
11,018,929
2,106,753
484,237
ทรัพย์หมุนเวียน
1,248,128,958
988,258,743
1,039,233,616
786,073,805
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
10,217,805
10,217,805
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
420,815,433
326,123,786
326,067,832
198,639,502
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
481,804,340
462,659,347
114,700,000
114,700,000
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
12
912,217,628
938,017,628
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ
21
4,979,103
407,797
8,716,616
4,279,048
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
13
ประมาณการหนี
ส
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
น
้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
14
161,946,356
161,962,956
สําทีหรั่ดินบผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
22
77,613,033
79,761,256
52,929,675
55,606,890
อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
15
1,833,738,303
1,897,201,061
973,926,960
992,645,189
รวมหนีสิ้ สนิ นทรัไม่พหย์มุสนิ ทเวีธิ กยนารใช้-สุ ทธิ
82,592,136
80,169,053
61,646,291
59,885,938
16
16,312,681
47,387,295
10,823,369
4,875,204
รวมหนีสิ้ สนิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
503,407,569
406,292,839
387,714,123
258,525,440
7,157,956
8,340,506
5,746,824
6,741,649
ส่วนของผู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
17,37
9,083,903
9,740,978
15,431,115
15,724,157
ทุนเรืสิอนนหุ
น
้
30
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ
18
92,151,604
111,376,515
69,316,903
83,172,377
ทุนจดทะเบียน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,602,195,143
2,698,668,658
2,102,162,799
2,155,876,204
619,846,931
619,846,931
619,846,931
หุ้นสามัญ 619,846,931 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
619,846,931
ทรัพย์ าระแล้ว
3,850,324,101
3,686,927,401
3,141,396,415
2,941,950,009
ทุรวมสิ
นที่อนอกและชํ
หุ้นสามัญ 590,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 595,446,931 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สํารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
31
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
12
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

595,446,931

590,846,931
-

595,446,931

590,846,931
-

727,579,059
21,213,944

713,782,739
17,597,200

727,579,059
21,213,944

713,782,739
17,597,200

61,984,693
1,883,702,164
3,289,926,791
56,989,741
3,346,916,532
3,850,324,101

61,984,693
1,840,722,372
3,224,933,935
55,700,627
3,280,634,562
3,686,927,401

61,984,693
1,347,457,665
2,753,682,292
2,753,682,292
3,141,396,415

61,984,693
1,299,213,006
2,683,424,569
2,683,424,569
2,941,950,009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

หมายเหตุ
28
รายได้
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
สิ นทรัพย์
รายได้จากการให้บริ การ
สิ นทรัพรายได้
ย์หมุนงานตามสั
เวียน ญญา
เงินรวมรายได้
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
นทุพนย์ทางการเงินหมุนเวียน
สิ นต้ทรั
7
ต้
น
ทุ
น
ขาย
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
5,822,26
การ
สิ นทรัต้พนทุย์ทนจากการให้
ี่เกิดจากสัญบริญา-หมุ
นเวียน
9
ต้นทุนงานตามสัญญา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
รวมต้นทุน
สิ นกํค้าไรขั
าคงเหลื
10
้ นต้ นอ-สุ ทธิ
รวมสิรายได้
นทรัเพงินย์ปัหนมุผล
นเวียน
11,12
รายได้
24
สิ นทรั
พย์ไอม่ื่นหมุนเวียน
าใช้จน่ายในการขายและจั
เงินค่ลงทุ
ในบริ ษทั ร่ วม ดจําหน่าย
1122,26
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
1222,26
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินผลขาดทุ
ลงทุนระยะยาวอื
่น-สุทธิ
13
นจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
12
อสัต้งนหาริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
การลงทุ
น
-สุ
ท
ธิ
14
ทุนทางการเงิน
ที่ดส่ินวนแบ่
อาคารและอุ
ปกรณ์
-สุ ทนธิลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
15
งกําไร(ขาดทุ
น)จากเงิ
เสี ย-สุ ทธิ
สิ นทรัทีพ่ใช้ย์วสิธิ ที สธิ่ วนได้
การใช้
16 11
าไร(ขาดทุ
นภาษีทเงิธินได้
สิ นกํทรั
พย์ไม่มนีต)ก่วั อตน-สุ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
27
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
17,37
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
สิ นกํทรั
พย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ
18
าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
รวมสิกํานไร(ขาดทุ
ทรัพย์ไนม่)เบ็
หมุดนเสร็
เวียจนรวมสํ าหรับปี

รวมสินทรัพย์

หน่วย:บาท

งบการเงินรวม
2564งบการเงินรวม 2563

31ธันวาคม
พ.ศ. 2564

1,769,866,345
147,670,697
61,642,644
303,026,343
1,979,179,686

230,912,614
(1,504,728,052)
360,408,704
(107,564,406)
24,297,678
(62,413,592)
90,000,000
(1,674,706,050)
239,483,619
304,473,636
1,248,128,958 40,130,474
(67,083,008)
481,804,340
(190,332,390)
87,188,712
- 161,946,356
(285,910)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

1,321,772,737
121,843,819
86,445,853
221,394,872
1,530,062,409

110,180,206

(1,235,905,725)
302,534,231
(89,268,372)
27,325,455
(84,305,388)
90,000,000
(1,409,479,485)
236,823,979
120,582,924
988,258,74353,589,396
(58,574,805)
462,659,347
(192,310,723)
(76,713,208)
- 161,962,956
(688,634)

1,833,738,303
20,665,443
16,312,681
107,568,245
7,157,956
(27,848,647)
9,083,903
79,719,598
92,151,604 2,602,195,143
79,719,598
3,850,324,101

1,897,201,061
(7,822,211)
47,387,295
(85,224,053)
8,340,506
(5,462,984)
9,740,978
(90,687,037)
111,376,5152,698,668,658
(90,687,037)
3,686,927,401

78,430,484

(91,364,581)

1,289,114

677,544

79,719,598

(90,687,037)

0.13
0.13

(0.15)
(0.15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564งบการเงินเฉพาะกิ2563
จการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

1,181,036,647
145,291,243
2,994,005
201,779,067
1,329,321,895

140,539,507

(926,794,168)
264,873,601
(105,640,187)
1,505,739
(2,885,262)
274,000,000
(1,035,319,617)
156,535,702
294,002,278
1,039,233,616
1,520,450
30,485,409
(37,946,792)
114,700,000
(150,801,168)
912,217,628
137,260,177
(25,800,000)
(280,212)

973,926,960
10,823,369
111,179,965
5,746,824
(27,484,614)
15,431,115
83,695,351
69,316,903
2,102,162,799
83,695,351
3,141,396,415

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

835,039,437
110,171,779
14,848,454
103,307,733
960,059,670

80,145,816

(736,459,021)
228,081,209
(77,859,094)
3,432,094
(15,285,393)
239,000,000
(829,603,508)
132,106,953
130,456,162
786,073,805
106,057,611
32,940,991
(26,219,686)
114,700,000
(151,067,906)
938,017,628
92,167,172
(91,700,000)
(245,339)-

992,645,189
4,875,204
221,833
6,741,649
(688,660)
15,724,157
(466,827)
83,172,377
2,155,876,204
(466,827)
2,941,950,009

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)และกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด (บาท)

12

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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83,695,351

(466,827)

0.14
0.14

(0.00)
(0.00)

6

8
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17,597,200

61,984,693

61,984,693
61,984,693
61,984,693
61,984,693

(70,901,385)
(91,364,581)
1,840,722,372

2,002,988,338
78,430,484
1,883,702,164
(70,901,385)
(91,364,581)
2,002,988,338
1,840,722,372

-

--

-

(70,901,385)
(91,364,581)
3,224,933,935

18,396,320
3,387,199,901
3,616,744
78,430,484
3,289,926,791
(70,901,385)
(91,364,581)
3,387,199,901
3,224,933,935

3,224,933,935
รวมส่
วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
(35,450,692)
ใหญ่
18,396,320
3,616,744
3,224,933,935
78,430,484
3,289,926,791
(35,450,692)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ใหญ่

(7,718,800)
677,544
55,700,627

62,741,883
1,289,114
(7,718,800)
56,989,741
677,544
62,741,883
55,700,627

55,700,627
ส่ วนได้
เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม 55,700,627
1,289,114
56,989,741
-

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

(7,718,800)
(70,901,385)
(90,687,037)
3,280,634,562

18,396,320
3,449,941,784
3,616,744
79,719,598
(7,718,800)
3,346,916,532
(70,901,385)
(90,687,037)
3,449,941,784
3,280,634,562

รวมส่ วน
(35,450,692)
ของผู
ถ้ ือหุน้
18,396,320
3,616,744
3,280,634,562
79,719,598
3,346,916,532
(35,450,692)

3,280,634,562

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

9

713,782,739

17,597,200
3,616,744
21,213,944
17,597,200
17,597,200

กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว
ของส่ วนของผูถ้ ือ
หน่วย:บาท
หุน้
สํารองตามกฏหมาย งบการเงิ
ยังไม่ได้นจรวม
ดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
17,597,200
61,984,693
กําไรสะสม 1,840,722,372 องค์ประกอบอื- ่น
สํารองเพื
่อ
จัดสรรแล้ว
การจ่ายที่ใช้
ของส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ หุน้ เป็ นเกณฑ์สํารองตามกฏหมาย
ยังไม่(35,450,692)
ได้จดั สรร
3,616,744
17,597,200
61,984,693
1,840,722,372
-78,430,484
21,213,944
61,984,693
1,883,702,164
(35,450,692)
-สํารองเพื่อ
การจ่ายที่ใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

590,846,931

13,796,320
713,782,739
727,579,059
713,782,739
713,782,739

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ 13,796,320
713,782,739
727,579,059
-

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว 4,600,000
590,846,931
595,446,931
4,600,000
590,846,931
595,446,931
590,846,931
590,846,931

713,782,739

590,846,931

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

9

12
29

12
29

29
30
31

29
หมายเหตุ
30
31

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินปันผลจ่ายบริ ษทั จากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ออกหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
อ ณ วัายที
นที่ใ่ 31
พ.ศ. 2562
สํยอดคงเหลื
ารองเพื่อการจ่
ช้หธัุน้ นเป็วาคม
นเกณฑ์
การเปลี
ย
่
นแปลงในส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับน้ ปี สําหรับปี :
เงินปันผลจ่อายบริ
ทั ย่อยพ.ศ. 2564
ยอดคงเหลื
ณ วัษนทั ทีจากบริ
่ 31 ธันษวาคม
เงินปันผลจ่าย
กํยอดคงเหลื
าไร(ขาดทุอนณ)เบ็วัดนเสร็
าหรับพ.ศ.
ปี 2562
ที่ 31จรวมสํ
ธันวาคม
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สํา2563
หรับปี :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
เงินปันผลจ่าย
ออกหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
สํารองเพื่อการจ่
ช้หธัุน้ นเป็วาคม
นเกณฑ์
ยอดคงเหลื
อ ณ วัานยทีที่ใ่ 31
พ.ศ. 2563
กํการเปลี
าไร(ขาดทุ
น
)เบ็
ด
เสร็
จ
รวมสํ
า
หรั
บ
่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ปี สําหรับปี :
เงิยอดคงเหลื
นปันผลจ่อายณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ใหญ่

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

713,782,739

17,597,200

17,597,200 สํารองเพื61,984,693
อ่

61,984,693

(70,901,385)
(466,827)
1,299,213,006

-

(70,901,385)
(466,827)
2,683,424,569

10

713,782,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

590,846,931

590,846,931
590,846,931

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,840,722,372กําไรสะสม
3,224,933,935
55,700,627
3,280,634,562
จัดสรรแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่า
การจ่ายที่ใช้
รวมส่ วนของ
องค์ประกอบอื่นของ
(35,450,692)
(35,450,692)
(35,450,692)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หุ ้นสามัญ
หุ ้นเป็ นเกณฑ์
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ผูถ้ ือหุ ้น
13,796,320
18,396,320
18,396,320
3,616,744
3,616,744
3,616,744
713,782,739
17,597,200
61,984,693
1,299,213,006
2,683,424,569
78,430,484
78,430,484
1,289,114
79,719,598
727,579,059
21,213,944
61,984,693
1,883,702,164
3,289,926,791
56,989,741
3,346,916,532
(35,450,692)
(35,450,692)
13,796,320
18,396,320
713,782,739
17,597,200
61,984,693
2,002,988,338
3,387,199,901
62,741,883
3,449,941,784
3,616,744
3,616,744
- 83,695,351
--83,695,351
(7,718,800)
(7,718,800)
727,579,059
21,213,944
61,984,693
1,347,457,665
2,753,682,292
(70,901,385)
(70,901,385)
(70,901,385)
(91,364,581)
(91,364,581)
677,544
(90,687,037)
17,597,200
61,984,693
1,370,581,218
2,754,792,781
713,782,739 713,782,739
17,597,200
61,984,693
1,840,722,372
3,224,933,935
55,700,627
3,280,634,562

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
4,600,000
590,846,931
595,446,931
4,600,000
590,846,931
595,446,931
-

590,846,931

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฏหมาย ยังหน่
ไม่ไวด้ย:บาท
จดั สรร

9

29

12
29

29
30
31

29
หมายเหตุ
30
31

หมายเหตุ

สํารองเพื่อ
การจ่ายที่ใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื
่ 31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2562
ยอดคงเหลืออณณวัวันนทีที่ 31
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี :
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ออกหุ ้นสามัญจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สํการเปลี
ารองเพื่ยนแปลงในส่
อ่ การจ่ายที่ใวช้นของผู
หุ้นเป็ นถ้ เกณฑ์
ือหุน้ สําหรับปี :
กํเงิานไรเบ็
ดเสร็ายบริ
จรวมสํ
าหรับปีษทั ย่อย
ปันผลจ่
ษทั จากบริ
ยอดคงเหลื
เงินปันผลจ่าอยณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
เงินปันผลจ่าย
ออกหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
สํารองเพื่อการจ่ายที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี :
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เงินปันผลจ่าย

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

บริ ษัท ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ ่ง31
วาคม จํพ.ศ.
บริษทณ
ั ไทยรุ
ยูเนีธั่ยนนคาร์
ากัด 2564
(มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
สิ นทรั
พย์ จกรรมดําเนินงาน :
กระแสเงิ
นสดจากกิ
สิ นทรัพนย์ห)สํมุานหรัเวีบยปีน
กําไร(ขาดทุ
รายการปรั
บกระทบกําไร(ขาดทุ
เงินสดรับ (จ่าย)
เงินสดและรายการเที
ยบเท่นา)เป็
เงินนสด
6
เป็ นสิเงินนทรั
สดสุ
รับ(จ่าย)จากกิ
กรรมดํ
พย์ททธิางการเงิ
นหมุนจเวี
ยน าเนินงาน
7
ค่าใช้ลูกจ่าหนี
ยภาษี
เงินาได้
และลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
5,8
้ การค้
ขาดทุ
จากการด้
า (กลั
รายการขาดทุ
สิ นนทรั
พย์ที่เกิอดยค่
จากสั
ญบญา-หมุ
นเวียน นจากการด้อยค่า) 9
ซึ่เงิงเป็นนให้ไปตาม
TFRS้ น9แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กยู้ มื ระยะสั
5
(กลัสิบนรายการ)ค่
า
เผื
อ
่
การลดมู
ล
ค่
า
สิ
น
ค้
า
คงเหลื
อ
ค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
10
ส่รวมสิ
วนแบ่นง(กํ
า
ไร)ขาดทุ
น
จากเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
ทรัพย์หมุนเวียน
(กลั
บ
รายการ)ผลขาดทุ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนจากประมาณการหนี้สิน
ตัดจํเงิาหน่
ายการขอคื
นลงทุ
นในบรินษภาษี
ทั ร่ วเมงินได้
11
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
12
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
13
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
14
กลับรายการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
15
สํารองการจ่ายที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สิ นทรันพจากการลดมู
ย์สิทธิ การใช้
16
ผลขาดทุ
ลค่-าสุเงิทนธิลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไาม่หน่
มีตาวัยสิตน-สุ
กําไรจากการจํ
นทรัทพธิย์ถาวร
สิ นทรั
พย์นภทีาษี่ยเงั งิไม่
นได้
ดบัพญย์ทชีางการเงิ
-สุทธิ นหมุนเวีย17,37
(กําไร)
ขาดทุ
เกิดรขึอการตั
น
้ นสิ นทรั
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
่
น
-สุ
ท
ธิ
18
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
รวมสิเงินนทรั
ย์ไม่หมุนเวียน
รายได้
ปั นพผล
รวมสิทนางการเงิ
ทรัพย์ น-ดอกเบี้ยรับ
รายได้
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย:บาท
หน่วย:บาท
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม นรวม
งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะกิจนการ
31ธันวาคม
2564
256331 ธันวาคม
2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
79,719,598
303,026,343
230,912,614
27,848,647
360,408,704
24,297,678
(600,000)
90,000,000
2,785,668
239,483,619
(20,665,443)
1,248,128,958
1,053,690
481,804,340
131,946,193
6,974,158
161,946,356
1,833,738,303
6,189,064
16,312,681
7,157,956
(1,532,936)
9,083,903
1,685,790
92,151,604
(939,054)
2,602,195,143
3,850,324,101
(3,818,669)

(90,687,037)
221,394,872
110,180,206
5,462,984
302,534,231
27,325,455
25,158,852
90,000,000
(7,573,308)
236,823,979
7,822,211
988,258,743
(11,983,632)
129,366
462,659,347
137,549,394
1,928,170
9,995,187
161,962,956
(4,817,050)
1,897,201,061
47,387,295
8,340,506
(2,258,497)
9,740,978
(180,206)
111,376,515
(105,354)
2,698,668,658
3,686,927,401
(3,350,145)

83,695,351
(466,827)
201,779,067
103,307,733
140,539,507
80,145,816
27,484,614
264,873,601 688,660228,081,209
1,505,739
3,432,094
(600,000)
274,000,000 25,158,852239,000,000
2,115,046
156,535,702 (1,928,891)132,106,953
- 786,073,805
1,039,233,616
560,900
(1,117,493)
-114,700,000
- 114,700,000
48,838,523
49,913,817
912,217,628
938,017,628
1,928,170
4,449,173
7,023,668
(3,384,011)
973,926,960
992,645,189
6,189,064
25,800,00010,823,369 91,700,000 4,875,204
(1,384,488)5,746,824 (840,497) 6,741,649
2,055,53615,431,115 (145,816) 15,724,157
69,316,903
(890,026)
- 83,172,377
2,102,162,799(106,057,611)
2,155,876,204
(1,520,450)
3,141,396,415 (3,340,275)
2,941,950,009
(5,407,116)

285,910

688,634

117,382

245,339

230,932,616

67,779,569

191,503,509

59,377,085

(65,220,083)
(2,789,723)
3,027,777
10,855,294

131,545,629
90,114,232
37,925,830
(6,129,470)

(35,742,156)
(23,888,210)
1,926,355
4,974,394

63,253,311
60,639,762
40,435,767
(10,698,467)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันบริทีษ่ 31ทั ไทยรุ
ธันวาคม
2564จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
่ งยูเนีพ.ศ.
่ยนคาร์
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หน่
หน่ววย:บาท
ย:บาท

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หมายเหตุ
สิ นทรัพเจ้ย์าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรักระแสเงิ
พย์หมุนนเวีสดรั
ยนบจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ ยบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเที
6
เงิ
น
สดรั
บ
จากภาษี
เ
งิ
น
ได้
น
ิ
ต
ิ
บ
ค
ุ
คล
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
7
เงิ
น
สดจ่
า
ยประมาณการหนี
ส
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
น
้
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
5,8
สํ
า
หรั
บ
ผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
9
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
10
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินสดรับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุ
นในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
12
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุ
ระยะยาวอื
่น-สุาทหน่ธิ ายสิ นทรัพย์ถาวร
13
เงินนสดรั
บจากการจํ
อสังหาริ
พื่อการลงทุ
ธิ ่มขึ้น
14
สิ นมทรัทรัพพย์ทย์เางการเงิ
นหมุนน-สุ
เวียทนเพิ
ที่ดิน เงิอาคารและอุ
ปกรณ์-้ ยสุรัทบธิ
15
นสดรับจากดอกเบี
สิ นทรัเงิพนย์ปัสนิ ทผลรั
ธิการใช้
-สุ ทษธิทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
16
บจากบริ
สิ นทรัเงิพนย์สดจ่
ไม่มาีตยซืวั ตน-สุ
ทธิพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
้ อสิ นทรั
สิ นเงิทรั
พย์ภทาษีธิใเงิช้นไปในกิ
ได้รอการตั
ดบัญชีน-สุทธิ
17,37
นสดสุ
จกรรมลงทุ
สิ นกระแสเงิ
ทรัพย์ไม่นหสดจากกิ
มุนเวียนอื
่น-สุ ทดธิหาเงิน :
18
จกรรมจั
รวมสิ นเงิทรันพสดจ่
ย์ไม่ายชํ
หมุานระหนี
เวียน้ สินตามสัญญาเช่า
รวมสินเงิทรันพปัย์นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายที่บริ ษทั ย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-สุ ทธิเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
2564
31ธันวาคม
31 ธัน2563
วาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
92,284,791
(76,187,476)
269,090,672
245,048,314
(285,910)
(688,634)
303,026,343
221,394,872
10,668,831
10,711,639
230,912,614
110,180,206

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิ
31 ธั2564
นวาคม
312563
ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
115,016,040
(93,193,966)
253,789,932
119,813,492
(117,382)
(245,339)
201,779,067
103,307,733
140,539,507
80,145,816

360,408,704
(9,122,380)
24,297,678
(19,272,980)
90,000,000
251,078,233
239,483,619
1,248,128,958
481,804,340
- 2,818,127
161,946,356
(121,659,352)
1,833,738,303
3,648,701
16,312,681
1,520,450
7,157,956
(23,030,906)
9,083,903
(136,702,980)
92,151,604
(13,128,158)
2,602,195,143
(35,439,624)
3,850,324,101

302,534,231
(16,203,767)
27,325,455
(10,353,090)
90,000,000
228,514,462
236,823,979
988,258,743
(90,000,000)
60,000,000
462,659,347
-3,561,139
161,962,956
(99,894,646)
1,897,201,061
3,216,337
47,387,295
12,087,611
8,340,506
(13,860,139)
9,740,978
(124,889,698)
111,376,515
(23,799,478)
2,698,668,658
(70,901,385)
3,686,927,401

264,873,601
(7,126,387)
1,505,739
(16,973,767)
274,000,000
229,572,396
156,535,702
1,039,233,616
(43,000,000)
8,000,000
114,700,000
912,217,628
1,995,601
(61,705,017)
973,926,960
5,564,233
10,823,369
1,520,450
5,746,824
(21,220,791)
15,431,115
(108,845,524)
69,316,903
(2,639,914)
2,102,162,799
(35,439,624)
3,141,396,415

228,081,209
(9,914,106)
3,432,094
(3,687,499)
239,000,000
105,966,548
132,106,953
786,073,805
(111,000,000)
104,000,000
114,700,000
180,000,000
938,017,628
(205,000,000)
1,880,989 (80,000,000)992,645,189
3,288,896
4,875,204
106,057,611
6,741,649
(11,291,015)
15,724,157
(12,063,519)
83,172,377
(569,792)
2,155,876,204
(70,901,385)
2,941,950,009

15,824,000
(32,743,782)
81,631,471
221,394,872
303,026,343

(7,718,800)
(102,419,663)
1,205,101
220,189,771
221,394,872

15,824,000
(22,255,538)
98,471,334
103,307,733
201,779,067

(71,471,177)
22,431,852
80,875,881
103,307,733

2,655,584
6,225,495
8,238,464
8,700,000

1,103,798
-

2,655,584
6,225,495
8,238,464
8,700,000

1,103,798
5,404,279
5,290,748
6
12

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมี ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย บริ ษทั
ดําเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนอุปกรณ์และแม่พิมพ์โดยมีที่อยูต่ ามที่
จดทะเบียนคือ เลขที่ 304 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักใน
การจําหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่รวมทั้งการบริ การซ่ อมรถยนต์ โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือ เลขที่ 151
ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานครและมีสาํ นักงานสาขาตั้งอยู่ เลขที่ 32 ซอยอินทรามระ
26 ถนนสุ ทธิ สารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร และเลขที่ 9/28 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรเกษม 77 ถนน
เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
2. บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักใน
การรับจ้างผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึดรวมถึงการให้บริ การด้านระบบไฟฟ้ า โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือ เลขที่
304/1 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
3. บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จํากัด จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักใน
การผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์และแม่พิมพ์ โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 304 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/122 นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง หมู่ที่ 4
ถนนฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
4. บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยดําเนิ นธุ รกิจหลักในการจําหน่าย
รถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่รวมทั้งการบริ การตกแต่งและซ่ อมรถยนต์ บริ ษทั ถือหุ้นโดยบริ ษทั ไทย วี.พี.
ออโต้เซอร์ วิส จํากัด โดยมี ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนคื อเลขที่ 304/1 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร
5. บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยดําเนินธุรกิจหลักประกอบต่อตัวถัง
และซ่ อม ตกแต่ง ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงตัวถังยานพาหนะทุกชนิ ด โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 10/73 ซอย
สุ ขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาตั้งอยูเ่ ลขที่ 7/462-463 หมู่ที่ 6 ตําบลมาบยาง
พร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บ ัติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”) และกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
13
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การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ท าํ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้าลงวัน ที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมี ห น่ วยเงิ น ตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทํางบการเงิ นดังกล่ าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั
ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การกําหนดจํานวน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งส่ งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สิ นที่อาจ
เกิดขึ้น
เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงินรวม
ก. งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน
เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
สัดส่ วนการถือหุ้น
จัดตั้งขึ้น และสิ ทธิออกเสี ยง
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โดยตรง
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด จําหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ประดับยนต์และ
ศูนย์บริ การรถยนต์
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด
ประกอบต่อตัวถังและซ่อม ตกแต่ง ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตัวถังยานพาหนะทุกชนิด

ในประเทศ ของกิจการ(ร้อยละ)
2564
2563
ไทย

94

94

ไทย
ไทย
ไทย

94
91
99

94
91
99
14
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จัดตั้งขึ้น
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด
จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่
และอุปกรณ์ประดับยนต์

สัดส่วนการถือหุ้น
และสิ ทธิออกเสี ยง

ในประเทศ ของกิจการ(ร้อยละ)
2564
2563
ไทย

99.53

99.53

ข. บริ ษ ัท จะถื อ ว่ามี การควบคุ ม กิ จการที่ เข้าไปลงทุ น หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยได้ หากบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ได้รับ หรื อ มี ส่ วนได้เสี ย ใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค. บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง. งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่
คล้ายคลึงกัน
จ. ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ. ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมตามวิธี
ราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในปี 2564 กลุ่ม บริ ษ ัท ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มี เนื้ อ หาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
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ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งบางฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับ การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และ
เงิน ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี ส ภาพคล่อ งสู งซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ได้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิ กใช้ เงินเบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่ อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ในงบกระแสเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั
รับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชําระ
ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้วิ ธี ก ารอย่างง่ าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 ในการวัด มู ล ค่ า
ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งกําหนดให้ พิ จ ารณาผลขาดทุ น ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุห นี้ และรั บ รู ้
ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัดประเภทรายการขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
-

รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกําไรหรื อขาดทุน) และ
รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
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กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจใน
การบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถ
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาํ ได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
-

-

-

ราคาทุนตัดจําหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการ
ในกําไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุน
มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ านกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) – สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ต้อ งวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทํา
ให้ เกิ ด กระแสเงิ น สด ซึ่ งเป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้น และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที่ ก ํา หนดไว้
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ ย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกี่ ยวข้องจะรับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมีการตัด
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภท
รายการใหม่เข้ากําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบกําไรขาดทุน
มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ น (FVPL) – สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ เข้าเงื่ อ นไขการวัด มู ล ค่ าด้ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้
ที่ วดั มูลค่า FVPL จะรับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิ ในกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิ ด
รายการ
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การวัด มู ล ค่ าในภายหลังของตราสารทุ น ต้อ งแสดงตราสารทุ น โดยใช้มู ล ค่ ายุติ ธ รรม และบัน ทึ กกําไรขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากําไรหรื อขาดทุน หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทของตราสารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนยกเว้นสัญญาอนุพนั ธ์ที่ใช้สําหรับการ
ป้ องกันความเสี่ ยง
เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล
การด้ อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย หรื อสิ นทรัพย์ทาง
การเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากภาระ
ผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึ้นก่อน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี้
การค้า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุน
สิ น ค้าคํานวณโดยการใช้ต้น ทุ น มาตรฐานซึ่ งได้รับ การปรั บ ปรุ งให้ ใกล้เคี ยงกับ ราคาทุ น ถัวเฉลี่ ยรวมการปั น ส่ วนของ
ค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ งตามวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงาน
ด้วย
วัตถุดิบและชิ้นส่ วนรถยนต์แสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ งตามวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริ การเมื่อมีการเบิกใช้
อะไหล่ของศูนย์บริ การแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
รถยนต์ที่ซ้ือมาเพื่อจําหน่ายแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีราคาเจาะจงหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าจะบันทึกโดยพิจารณาจากสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นโดยประมาณ
ในการขาย
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เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย และบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิ ดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
หรื อ ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ ไ ด้มี ไ ว้เพื่ อ ขายตามปกติ ธุ ร กิ จ หรื อ ใช้ในการผลิ ต หรื อ จัด หาสิ น ค้าหรื อ ให้ บ ริ ก ารหรื อ ใช้
ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เท่ากับ
30 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญาเช่า แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และอสังหาริ มทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ที่สําคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าการปรับปรุ งนั้นจะทําให้กลุ่ม
บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุ งหลักจะตัดค่า
เสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดประเภทใหม่ เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการใหม่โดยใช้ราคาทุนและ
ค่าเสื่ อมราคาสะสม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ ืม นอกจากนี้ ตน้ ทุนอาจรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจากการซื้ อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ ว นประกอบของรายการที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เท่ า กั น ต้อ งบัน ทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
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กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่ตีราคาใหม่ จํานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้

สิ่ งปรับปรุ งที่ดิน
อาคารโรงงานและสิ่ งปรับปรุ งอาคาร
อาคารสํานักงานและสิ่ งปลูกสร้าง
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึด
เครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงานและเครื่ องมือ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา

อายุการให้ประโยชน์
(จํานวนปี )

วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง

20
5 – 20
30
5
5 – 20
5
5

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
สิ ทธิ การเช่ าที่ดิน
สิ ทธิ การเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่าที่ดินคํานวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรื อ
ทางด้านเทคนิค รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่ม
บริ ษ ัท มี ค วามตั้งใจและมี ท รัพ ยากรเพี ยงพอที่ จะนํามาใช้เพื่ อ ทําให้การพัฒ นาเสร็ จ สิ้ น สมบูรณ์ และนําสิ น ทรั พย์ม าใช้
ประโยชน์หรื อนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็ นสิ นทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกูย้ มื สามารถนํามา
รวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่ซ้ื อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการ
ลดมูลค่า
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ ายรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์
ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ ันตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้

ซอฟท์แวร์
สิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า

วิธีการคิดค่าตัดจําหน่าย
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง

อายุการให้ประโยชน์
(จํานวนปี )
5
5

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน–โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์
ของกองทุ น แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ข องกลุ่ม บริ ษ ทั กองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พ ดังกล่าวได้รับ เงิน สมทบเข้ากองทุ น จากทั้ง
พนักงานและกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน–โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอด
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ระยะเวลาทํางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ น
มูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าว
คํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้
มีการจ่ายจริ ง เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผล
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจํานวน
สัญญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญ ญาเช่ าหรื อ ประกอบด้วยสัญ ญาเช่ า ถ้าสัญ ญาเช่ านั้น เป็ นการให้สิ ท ธิ ในการควบคุ ม การใช้สิ น ทรั พ ย์ที่ ระบุ สําหรั บ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าโดย
ใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการ
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ ช่ าในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อ
การบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่ าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ ม มี ผ ล ซึ่ งคิ ด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ย ตามนัย ของสั ญ ญาเช่ าหากอัต รานั้น สามารถกําหนดได้ทุ ก เมื่ อ แต่ ห ากอัต รานั้น
ไม่สามารถกําหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
-

การจ่ายชําระคงที่ รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา
การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ ข้ ึน อยู่กับ ดัชนี ห รื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดัชนี ห รื ออัตรา ณ วันที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ มมีผล
จํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อนั้น โดยราคาดังกล่าว
เป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้อ และ
การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริ ษทั จะยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ าใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธี
เส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สั ญ ญาเช่ าแล้วแต่ ว นั ใดจะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ น อย่างไรก็ต าม หากสั ญ ญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ น ทรั พ ย์อ ้างอิ งให้ แ ก่
กลุ่ม บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ
กลุ่ม บริ ษ ทั ต้องคิดค่ าเสื่ อมราคาสิ นทรั พย์สิ ท ธิ การใช้จากวันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
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ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุ
การใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ่งอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
-

การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านั้น
การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิ ทธิการต่อสัญญา และสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้
จํานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่ าระยะสั้น และสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ มีมลู ค่ าตํา่
กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็ นสัญญาเช่า
ที่ มีอายุสัญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญ ญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์อา้ งอิ งมี มูลค่าตํ่า กลุ่มบริ ษทั รับรู้ การจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ในการจําแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
ที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่ า
ดังกล่าวจัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น หรื อ หากไม่ เป็ นไปตามนั้น สัญ ญาเช่ าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่จ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิซ่ ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่ าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับ รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่ม
กิจการซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผูเ้ ช่า) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า
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ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ นผลมา
จากเหตุการณ์ ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระ
หนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มี
ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่วนลดการค้า และส่ วนลดพิเศษ
การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับ
คืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ จากการให้ บริ การอื่น
กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายได้จากการให้บริ การเมื่อได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้ ตามสัญญา
รายได้และต้นทุนของงานให้บริ การตามสัญญาบันทึกรับรู้เป็ นรายได้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การ โดยใช้วิธีในการวัดระดับ
ความก้าวหน้าของงานที่ ทาํ เสร็ จใช้วิธีประเมิ นผลความสําเร็ จของงานที่ ส่งมอบโดยอ้างอิ งจากข้อมูลผูค้ วบคุมงานของ
กลุ่มบริ ษทั (วิธีผลผลิต)
สิ นทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญาและหนีส้ ิ นที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ รับ รู้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญ ญาแสดงไว้เป็ น “สิ นทรั พย์ที่ เกิ ดจากสัญ ญา” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้าเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ได้ให้บริ การเสร็ จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน
จํานวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าแสดงไว้
เป็ น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ภายใต้เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะรับรู้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จและค่าปรับงานล่าช้าส่ วนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
คืนจากผูร้ ับเหมาช่วงไม่ได้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ต้นทุนในการให้บริ การจากการคํานวณตามส่ วนที่ทาํ เสร็ จมากกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดจริ งจะแสดงไว้เป็ น “ต้นทุนงาน
ค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่ า ค่าใช้จ่าย
เริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้
เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
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เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจํางวดที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและและมูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้
-

ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษี เงินได้คา้ งจ่ายเพี ยงพอสําหรั บ ภาษีเงินได้ที่ จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยน
การตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตาม
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่าย และจํานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิในระหว่างปี
ในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุ น)สุ ทธิ ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ได้รวมผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคาทุนเดิ ม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิ ดขึ้น
ประจํา
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสิ นค้าคงเหลือ และสถานะการขาย
ของสิ นค้าคงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งรวมถึงเงินลงทุนและสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (ซึ่งคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด)
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเลือกอัตราคิดลดและข้อสมมติอื่น ๆ ที่เหมาะสม
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อ มราคาของอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุป กรณ์ สิ น ทรัพ ย์สิ ท ธิ การใช้ฝ่ายบริ ห าร
จําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ เลิกใช้งานของสิ นทรัพย์ และต้อ งทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่าของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุน ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ ในการใช้ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่า
มูล ค่าตามบัญ ชีข องสิ น ทรัพ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ น ต้องใช้ดุล ยพินิ จ ที่เกี่ยวข้อ งกับ การคาดการณ์ร ายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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รายได้ ตามสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้และต้นทุนของงานให้บริ การตามสัญญา โดยใช้วิธีในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานที่ทาํ เสร็ จ
ใช้วิธีประเมินผลความสําเร็ จของงานที่ส่งมอบโดยอ้างอิงจากข้อมูลผูค้ วบคุมงานของกลุ่มบริ ษทั (วิธีผลผลิต)
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ในการประมาณหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น โดยคํานึงถึง
ความเป็ นไปได้ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งไม่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อา้ งอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั โดยการเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นหรื อมีผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาํ หนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุม หรื อเป็ นกิจการที่บริ ษทั ควบคุม
หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั บริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่อย
บริ ษทั ไทย วี. พี. ออโต้ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
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ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทย วี. พี. คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั บิซ รี ซอร์ส จํากัด
บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจ มอเตอร์ส จํากัด
บริ ษทั เลกซัส ออโต้ ซิต้ ี จํากัด
บริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั วีพีเค ออโต้ จํากัด
บริ ษทั วี.พี. แคปปิ ตอล แอสเซ็ทส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั บิซมอเตอร์ส จํากัด

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน

5.1 รายการธุรกิจที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การและรับจ้างอื่น
รายได้ค่าเช่าที่ดินและรายได้ค่าเช่า
สํานักงาน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
พนักงานและการขายวัสดุสิ้นเปลือง
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
ค่ าใช้ จ่าย
ซื้อสิ นค้าและค่าบริ การจ่าย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่าย
ค่าซ่อมและบริ การหลังการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การและรับจ้างอื่น

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

91
4
1

207
4
1

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน

-

-

5

6

-

-

4
-

2
94

ร้อยละ 1.05 ต่อปี และร้อยละ 1.65 ต่อปี
ตามที่ประกาศจ่าย

-

-

96
1
13
1
3
9

96
1
5
1
1
-

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่มและราคาตลาด
ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

121
2

98
3

121
2

97
3

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน
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รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้เงินปันผล
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การและรับจ้างอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่าที่ดินและรายได้ค่าเช่า
สํานักงาน
ค่ าใช้ จ่าย
ซื้อสิ นค้าและบริ การจ่าย
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าซ่อมและบริ การหลังการขาย
ค่าเช่าและสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
นโยบายการกําหนดราคา
2564
2563
2564
2563
2
2
2
2 ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน
2
12
2
12 ตามที่ประกาศจ่าย
2

2
-

2

2
-

ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน

11
1
2
4

3
11
2
6

6
1
-

-

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 2.20 ต่อปี
ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน

6
1
4
1
-

2
3
6
1

4
1
3
-

3
2
1
-

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน
ราคาต้นทุนและต้นทุนบวกอัตรากําไรขึ้นต้น
ไม่เกินร้อยละ 5

5.2 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู้ ริ หารสําคัญ

งบการเงินรวม
2563
2564
41,196,581
37,804,575
402,020
508,068
41,598,601
38,312,643

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
24,017,945
19,348,232
269,109
262,086
24,287,054
19,610,318
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5.3 ยอดคงเหลื อที่ มีส าระสําคัญ ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
40,451
130,075
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
22,913
44,568
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
12,555,155 59,677,706
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด
529,479
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด
74,900
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
12,693,419 60,381,828
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จํากัด
23,064,465 15,729,334
23,064,465 15,729,334
บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จํากัด

365,161
118,702
23,548,328

159,062
297,689
16,186,085

263,430
118,702
23,446,597

107,828
297,689
16,134,851

2,185,353
22,033
2,207,386
25,755,714

247,021
40,000
287,021
16,473,106

2,162,330
2,162,330
38,302,346

76,516,679

-

-

67
186,103
1,600
6,832
194,602

7,745
624,190
36,400
668,335

197,950
118,765
316,715

197,950
130,235
328,185

197,950
118,765
316,715

197,950
130,235
328,185
31
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บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เลกซัส ออโต้ ซิต้ ี จํากัด
บริ ษทั บิซรี ซอร์ส จํากัด
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จํากัด
บริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั บิซรี ซอร์ส จํากัด

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
87,112
2,514,345
2,601,457
2,918,172

235,712
2,321,925
55,781
2,613,418
2,941,603

511,317

996,520

-

-

114,000,000
103,000,000
27,000,000
244,000,000

119,000,000
90,000,000
209,000,000

60,000,000
30,000,000
90,000,000

60,000,000
30,000,000
90,000,000

30,000,000
274,000,000

30,000,000
239,000,000

-

-

7,518,618
4,558,005
17,525,578
2,295,844
31,898,045

18,555
831,951
18,928,949
19,779,455

56,078
56,078

5,512
5,512

-

-

-

5,643
137,432
10,165

-

32

56-1 One Report | 146

บริ ษทั ไทยรุ่ ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ ป จํากัด
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั วี.พี. แคปปิ ตอล แอสเซ็ทส์ จํากัด
บริ ษทั บิซรี ซอร์ส จํากัด
บริ ษทั เลกซัส ออโต้ ซิต้ ี จํากัด
บริ ษทั วี.พี.เค. ออโต้ จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ ป จํากัด
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนงานค้างจ่ ายกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
รวมต้นทุนงานค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
21,400
42,800
21,400
196,040
201,552
31,898,045 19,779,455
77,478

-

-

2,310,065
835,466
240,000
700,000
4,085,531

2,396,472
2,396,472

224,757
224,757

155,150
155,150

224,757
224,757

155,150
155,150

309,717
227,964
2,424
195,188
24,656
5,350

223,415
573,474
6,162
162,500
5,350

272,466
51,467
2,424
185,688
24,655
-

222,497
74,599
6,162
162,500
-

20,800
786,099
1,010,856

970,901
1,126,051

536,700
4,846,988

465,758
3,017,380

-

-

6,578,311
6,578,311

3,807,701
3,807,701

33
56-1 One Report | 147

5.4 ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
ระหว่างปี
เพิ่มขึ้น ลดลง

1 มกราคม
พ.ศ. 2564

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

60

-

-

บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จํากัด

30

-

-

รวม

90

-

-

บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด

90

13

-

บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด

119

-

(5)

-

30

(3)

209

43

(8)

30

-

-

30
239

43

(8)

อัตราดอกเบี้ย

60 ร้อยละ 2.20 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม
30 ร้อยละ 2.20 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม
90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด

รวม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จํากัด
รวม
รวมทั้งหมด

103 ร้อยละ 1.65 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
ภายในเดื อ นมกราคม และมี น าคม
พ.ศ. 2565
114 ร้อยละ 1.65 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
27 ร้อยละ 1.65 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
ภ า ย ใ น เดื อ น ม ก ร า ค ม แ ล ะ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
244
30 ร้อยละ 2.20 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม
30
274

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จํานวน 90 ล้านบาท เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นดังกล่าวคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ที่ทาํ การกูย้ ืมบริ ษทั และบริ ษทั ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั โดยมีผถู้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
5.5 วงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารที่ใช้ร่วมกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหนึ่งแห่ง มีวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งร่ วมกัน ในวงเงิน 1,085 ล้านบาท
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2564

7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารเพื่อการลงทุนสิ นทรัพย์ทางการเงิน

213,942
2,592,883
295,217,131
5,002,387

227,410
2,298,264
218,869,198
-

80,000
714,970
195,981,710
5,002,387

80,000
699,804
102,527,929
-

รวม

303,026,343

221,394,872

201,779,067

103,307,733

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บัญชีน้ ีประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
232,598,404 110,000,000 142,595,043
80,000,000
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
บวก กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมเงินลงทุน: ระดับ 1
รวม
ยอดคงเหลือต้นปี
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์:
ระดับ 1
ยอดคงเหลือปลายปี

(1,685,790)
180,206 (2,055,536)
230,912,614 110,180,206 140,539,507
110,000,000
10,000,000
80,000,000
637,511,600 270,000,000 532,511,600
(514,913,196) (170,000,000) (469,916,557)

145,816
80,145,816
80,000,000
-

(1,685,790)

180,206

(2,055,536)

145,816

230,912,614

110,180,206

140,539,507

80,145,816

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรก่อนภาษีจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็ นจํานวนเงิน 0.94 ล้านบาทและ 0.11 ล้านบาทตามลําดับ
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ -สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
ภาษีซ้ือตั้งพัก
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
338,789,795 292,173,708
25,755,714
16,473,106
(24,558,852) (25,158,852)
339,986,657 283,487,962

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
238,265,905 166,084,680
38,302,346
76,516,679
(24,558,852) (25,158,852)
252,009,399 217,442,507

2,918,172
769,074
1,375,986
6,612,559
504,493
8,241,763
20,422,047
360,408,704

511,317
622,717
826,475
4,847,814
442,607
5,613,272
12,864,202
264,873,601

2,941,603
1,802,040
2,022,854
6,352,672
426,740
945,365
4,554,995
19,046,269
302,534,231

996,520
622,717
947,863
4,094,258
353,762
3,623,582
10,638,702
228,081,209

ยอดคงเหลื อของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 แยกตามอายุห นี้ ที่ คงค้างนับจากวัน ที่ ถึง
กําหนดชําระได้ดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนีค้ ้ างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
271,914,921
220,534,646 193,073,435 130,266,494
ค้างชําระ
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
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
(24,558,852) (25,158,852) (24,558,852) (25,158,852)
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน-สุ ทธิ
314,230,943
267,014,856 213,707,053 140,925,828
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อายุหนีค้ ้ างชําระ
ลูกหนีก้ ารค้าบริษัทย่อย
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้าบริ ษทั ย่อย
ลูกหนีก้ ารค้าบริษัทร่ วม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้าบริ ษทั ร่ วม
ลูกหนีก้ ารค้าบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

10,989,357

60,381,828

-

-

1,704,062
12,693,419

60,381,828

20,448,346

16,186,085

20,346,615

16,134,851

3,099,982
23,548,328

16,186,085

3,099,982
23,446,597

16,134,851

187,593

67,623

160,000

-

2,019,793
2,207,386
25,755,714

219,398
287,021
16,473,106

2,002,330
2,162,330
38,302,346

76,516,679

สินทรัพย์ ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่บริ ษทั มีสิทธิ
เรี ยกร้องจากผูว้ ่าจ้าง
24,297,678
27,325,455
1,505,739
3,432,094
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
24,297,678
27,325,455
1,505,739
3,432,094
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญางานให้บริ การที่เป็ นงานที่อยูร่ ะหว่างทําในส่วนของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ที่มีอยู่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
จํานวนเงินของต้นทุนที่เกิดขึ้น
บวกกําไรที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
133,551,699
158,215,678
22,770,344
71,716,171
1,464,606
789,852
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
6,824,059
10,063,117
10.

สินค้ าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย:บาท
งบการเงินรวม
สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ/ล้าสมัย

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
31,578,028
89,827,555
145,122,904
1,837,700
268,366,187

2563
54,261,094
75,551,857
131,049,213
2,061,715
262,923,879

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
26,359,852
72,321,713
70,710,859
1,837,700
171,230,124

2563
25,854,129
58,593,972
58,176,512
2,061,715
144,686,328

2564
(2,013,546)
(2,843,307)
(24,025,715)
(28,882,568)

2563
(1,989,961)
(2,636,828)
(21,473,111)
(26,099,900)

หน่วย:บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ/ล้าสมัย
2564
(1,300,000)
(2,687,075)
(10,707,347)
(14,694,422)

2563
(1,100,000)
(2,474,075)
(9,005,300)
(12,579,375)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2564
29,564,482
86,984,248
121,097,189
1,837,700
239,483,619

2563
52,271,133
72,915,029
109,576,102
2,061,715
236,823,979

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2564
25,059,852
69,634,638
60,003,512
1,837,700
156,535,702

2563
24,754,129
56,119,897
49,171,212
2,061,715
132,106,953
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11.

ผลิตเบาะรถยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์
ผลิต จําหน่าย เครื่ องจักรขนาดใหญ่ทุกประเภท
รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่ วน

บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จํากัด

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ไทย ออโต้ คอนเวอชัน่ จํากัด

ชื่อบริ ษทั ร่ วม

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

30
49

49

20

30

20

สัดส่ วนการถือหุน้ และสิ ทธิ
ออกเสี ยงของกิจการ (ร้อยละ)
2564
2563

16,762,834
481,804,340

20,000,000 20,000,000
394,500,000 394,500,000

192,953,948
272,087,558

74,500,000

300,000,000 300,000,000

74,500,000

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2564
2563

13,614,058
462,659,347

264,786,704

184,258,585

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

9,800,000
114,700,000

90,000,000

14,900,000

39

9,800,000
114,700,000

90,000,000

14,900,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2564
2563

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสามแห่ ง สําหรับปี พ.ศ.2564 และพ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 20.67
ล้านบาทและ (7.82) ล้านบาทตามลําดับ ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนรวมคํานวณจากงบการเงินของฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ร่ วมจํานวนหนึ่งแห่ งที่ยงั ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมนั้น และงบการเงินที่
ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมสองแห่งซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริ ษทั ได้รับงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมซึ่ งมี รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ร่ วมแห่ งนั้นโดยงบการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลแตกต่างจากงบการเงินที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมได้จดั ทํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ในระหว่างปี บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปั นผล
จากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินปันผลที่บริ ษทั รับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ระหว่างปี
ในระหว่างปี
บริ ษทั
2564
2563
2564
2563
บริ ษทั ไทย ออโต้ คอนเวอชัน่ จํากัด
10,215,813
(148,957)
1,520,450
3,087,611
บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จํากัด
(11,212,541)
9,000,000
7,300,854
บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จํากัด
3,148,776
3,539,287
รวม
20,665,443
(7,822,211)
1,520,450
12,087,611
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24,336,181
24,336,181

51,079,062
51,079,062

สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

บริ ษทั ไทย ออโต้ คอน
เวอชัน่ จํากัด
964,769,742
20
192,953,948

6,426,074
6,426,074

147,452,677

61,909,185
5,522,011
33,221,331
-

บริ ษทั เคียววะ
ไทยรุ่ ง จํากัด

หน่วย: บาท
บริ ษทั เดลต้า
บริ ษทั เคียววะ
ไทยรุ่ ง จํากัด
ไทยรุ่ ง จํากัด
906,958,528
34,209,865
30
49
272,087,558
16,762,834

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมที่รับรู้ในงบการเงินรวมมีดงั นี้

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

963,470,645

758,389,427

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายได้

745,595,283
318,530,011
149,995,406
7,171,360

1,049,157,410
43,086,517
90,150,927
37,323,258

บริ ษทั เดลต้า
ไทยรุ่ ง จํากัด

หน่วย:บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริ ษทั ไทย ออโต้
คอนเวอชัน่ จํากัด

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

481,804,340

รวม
1,905,938,135

81,841,317
81,841,317

1,869,312,749

1,856,661,878
367,138,539
273,367,664
44,494,618

รวม
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12.

99.53

99.53

99

99

25,000,000

1,539,000,000

1,539,000,000
25,000,000

-

1,087,000,000

400,000,000

27,000,000

25,000,000

-

1,087,000,000

400,000,000

91

91

ผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์

ต่อตัวถังและซ่อม ตกแต่ง
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงตัวถัง
ยานพาหนะทุกชนิด

27,000,000

94

94

25,000,000

94

94

ทุนที่ชาํ ระแล้ว
2564
2563

จําหน่ายอะไหล่,อุปกรณ์
ประดับยนต์และศูนย์บริ การ
รถยนต์
รับจ้างผลิตแม่พิมพ์

ประเภทกิจการ

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไทย วี.พี.ออโต้ เซอร์ วสิ จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด
จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่และ
อุปกรณ์ประดับยนต์

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ

บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด

บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด

บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
จํากัด

ชื่อบริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนการถือหุน้ และ
สิ ทธิการออกเสี ยงของ
กิจการ (ร้อยละ)
2564
2563

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุ ทธิ

10,000,000

912,217,628

(117,500,000)

616,837,628

364,000,000

25,380,000

23,500,000

10,000,000

938,017,628

(91,700,000)

616,837,628

364,000,000

25,380,000

23,500,000

เงินลงทุนตามราคาทุน
2564
2563

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

-

-

-
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39,811,200

93,970,000

-

-

43,680,000

12,690,000

37,600,000

รายได้เงินปันผล
จากบริ ษทั ย่อย
2564
2563

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย มูลค่าจากการใช้คาํ นวณโดยใช้
เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ซึ่งถูกจัดอยูใ่ นระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม การประมาณการดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสด
ซึ่ งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ถาวรถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
หน่วย: บาท

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้งและ
สถานที่หลักของ
ธุรกิจ

เจ้าของและสิ ทธิใน
การออกเสี ยงที่ถือ
โดยส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ร้อยละ)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

6
6
9
-

393,291
149,467
681,880
(163)

5,834,520
4,151,693
41,240,736
2,506

6.44

64,639
1,289,114

5,760,286
56,989,741

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จจัดสรร
สําหรับส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม
สะสม

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไทย วี.พี.ออโต้ เซอร์ วสิ จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด

รวม

ไทย
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สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี ส่วนของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นส่วนของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลจ่ ายแก่
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

681,880
-

149,467
-

393,291
-

681,880

320,272,865
255,506,519
109,043,567
9,976,219
41,240,736

บริ ษทั ไทย
ออโต้ เพรสพาร์ท
จํากัด

149,467

75,643,893
108,989,617
112,146,892
16,996,671
4,151,693

บริ ษทั ไทยรุ่ ง
ทูลส์ แอนด์ ไดส์
จํากัด

-

64,639

64,639

27,712,729
223,503,719
163,434,645
2,650,977
5,760,286

บริ ษทั
ไทยอัลติเมทคาร์
จํากัด

หน่วย: บาท

393,291

153,612,000
60,201,862
116,187,366
130,325
5,834,520

บริ ษทั ไทย วี.พี.
ออโต้เซอร์วิส
จํากัด

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้

-

(163)

(163)

84,932,074
412,438,531
49,007,738
8,327,457
2,506

บริ ษทั
ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง
จํากัด

-

1,289,114

1,289,114

662,173,561
1,060,640,248
549,820,208
38,081,649
56,989,741

รวม
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เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน

(245,322)
2,618,649
(5,000,000)
(2,626,673)

(8,923,355)
(110,793)
11,928,686
2,894,538

44,878,337
(62,052,429)
(17,174,092)

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ ไทยออโต้เพรสพาร์ท
จํากัด
จํากัด
จํากัด

หน่วย : บาท

(2,501,842)
(46,929)
(2,509,066)
(5,057,837)

บริ ษทั
ไทยอัลติเมทคาร์
จํากัด
(9,685,986)
(773,715)
15,583,901
5,124,200

บริ ษทั
ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง
จํากัด
23,521,832
(60,365,217)
20,003,521
(16,839,864)

รวม

45

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังนี้
หน่วย: บาท
เงินปันผลจ่าย
2564
2563
40,000,000
13,500,000
48,000,000
40,000,000

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด
13.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ -สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2564
เงินลงทุนในบริ ษทั แอล พี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุ ทธิ

14.

2563

24,000
(24,000)
-

24,000
(24,000)
-

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน–สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้น

รวม

161,755,500
161,755,500

515,000
515,000

82,000
82,000

162,352,500
162,352,500

-

(336,178)
(14,306)
(350,484)

(53,366)
(2,294)
(55,660)

(389,544)
(16,600)
(406,144)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

161,755,500

178,822

28,634

161,962,956

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

161,755,500

164,516

26,340

161,946,356

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า โดยแต่ละสัญญาเช่าได้ระบุระยะเวลาเช่าเมื่อเริ่ มแรกที่
ไม่สามารถยกเลิกสัญญาเป็ นเวลา 1-15 ปี การต่ออายุสญ
ั ญาครั้งต่อไปเป็ นการเจรจากับผูเ้ ช่า
บริ ษทั จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย บริ ษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟ
แฟร์ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระ ตามรายงานลงวัน ที่ 16 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระใช้วิ ธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ราคาประเมินมีจาํ นวน 330 ล้านบาท
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์
ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
สิ่ งปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
และเครื่ องมือ

1,059,480,679
165,214
1,059,645,893

1,058,251,173
(12,126,885)
1,046,124,288

(11,256,756)
(415,046)
(11,671,802)

(644,726,041) (1,555,502,279) (100,991,434)
(37,749,259)
(75,681,367)
(5,344,974)
16,600
(45,893,129)
(321,120)
11,572,782
59,035,086
7,917,089
(670,885,918) (1,618,041,689) (98,740,439)

เครื่ องใช้
สํานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า(โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเผือ่ การด้ อยค่า
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โอนเข้า
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

-

(4,724,442)
(3,513,908)
(8,238,350)

-

-

-

(4,724,442)
(3,513,908)
(8,238,350)

1,048,223,923

413,525,132

408,393,746

14,766,844

7,621,374

4,670,042

1,897,201,061

31 ธันวาคม 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

1,968,620,467
7,743,507
87,108,985
(59,065,186)
2,004,407,773

115,758,278
1,801,889
460,650
(8,030,278)
109,990,539

148,611,124
4,670,042
840,000 12,432,560
9,576,966 (6,943,603)
(2,798,941)
(465,054)
156,229,149
9,693,945
(140,989,750)
(3,606,392)
(2,855,139)
2,676,195
(144,775,086)

4,355,391,763
22,817,956
90,368,212
(82,486,344)
4,386,091,587

- (2,453,466,260)
(122,797,038)
(49,052,788)
81,201,152
- (2,544,114,934)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิตจํานวน 101 ล้านบาท และ 104 ล้านบาทตามลําดับ
ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่าย
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ที่ดินและ
สิ่ งปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องใช้
และเครื่ องมือ สํานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

4,589,956
13,658,321
(6,850,648)
(534,180)
10,863,449

2,266,369,259
21,215,791
9,515,285
(67,076,986)
2,230,023,349

ราคาทุน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ซื้อเพิ่ม
รับโอน/(โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

725,293,152
165,214
725,458,366

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
รับโอน/(โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(11,256,756)
(415,046)
(11,671,802)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. 2564

713,786,564

135,832,240

96,401,792

7,938,646

9,104,269

10,863,449

973,926,960

479,240,513 897,529,154
5,371,447
6,163,103
- (58,406,362)
479,240,513 850,657,342

59,416,824
1,346,023
460,650
(5,353,858)
55,869,639

100,299,660
840,000
9,576,966
(2,782,586)
107,934,040

(331,205,139) (785,615,694) (49,432,344)
(12,203,134) (27,016,208) (3,484,469)
(321,120)
- 58,376,352
5,306,940
(343,408,273) (754,255,550) (47,930,993)

(96,214,137)
(2,543,075)
(2,855,139)
2,782,580
(98,829,771)

- (1,273,724,070)
(45,661,932)
(3,176,259)
66,465,872
- (1,256,096,389)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตจํานวน 31 ล้านบาท และ 33 ล้านบาทตามลําดับ
ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 1,624 ล้านบาท และจํานวน 1,619 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และจํานวน 978 ล้านบาท และ 1,022 ล้านบาทตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 บริ ษทั มีการทําสัญญาให้เช่าที่ดิน และอาคารที่เหมราช กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ระยะเวลาสัญญา
เช่า 1 ปี
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16.

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เครื่ องจักร อุปกรณ์
โรงงาน และ
เครื่ องมือ
ราคาทุน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้น

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

101,959,479
8,238,464
(80,852,927)
29,345,016

434,650
(434,650)
-

2,855,140
(2,855,140)
-

105,249,269
8,238,464
(84,142,717)

(50,850,000)
(7,753,658)
45,893,130
(12,710,528)

(321,120)
321,120
-

(2,855,139)
2,855,139
-

(54,026,259)
(7,753,658)
49,069,389
(12,710,528)

(3,835,715)
3,513,908
(321,807)

-

-

(3,835,715)
3,513,908
(321,807)

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

47,273,764

113,530

1

47,387,295

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

16,312,681

-

-

16,312,681

โอนออก
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนออก
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โอนออก
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี

29,345,016

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิตทั้งจํานวน
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิการใช้
อาคาร
ราคาทุน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้น

เครื่ องใช้
สํานักงาน

เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
และเครื่ องมือ

ยานพาหนะ

รวม

5,290,748
-

434,650
(434,650)

2,855,140
(2,855,140)

8,238,464
-

8,580,538
8,238,464
(3,289,790)

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

5,290,748

-

-

8,238,464

13,529,212

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(529,075)

(321,120)

(2,855,139)

-

(3,705,334)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

(529,075)
-

321,120

2,855,139

(1,647,693)
-

(2,176,768)
3,176,259

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี

(1,058,150)

-

-

(1,647,693)

(2,705,843)

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4,761,673

113,530

1

-

4,875,204

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4,232,598

-

-

6,590,771

10,823,369

โอนออก

โอนออก

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวน
17.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
29,515,993
29,611,753
19,328,607
19,299,818
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(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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สุ ทธิ

รวม

(561,315)
(657,075)

(6,387,000)
9,740,978

(19,870,775)

(374,883)
(186,432)

(5,770,295)
(7,713,480)

9,083,903

(6,387,000)
(20,432,090)

(6,145,178)
(7,899,912)

29,515,993

(95,760)

29,611,753

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สัญญาเช่าทางการเงิน
ผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมและราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์

5,776,514
4,800
4,911,770
2,454,274
15,522,607
846,028

556,533
(120,000)
(307,236)
(429,644)
204,587

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,219,981
4,800
5,031,770
2,761,510
15,952,251
641,441

กําไร
(ขาดทุน)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่ อมราคาจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

15,724,157

(3,575,661)

(3,575,661)
-

19,299,818

2,515,875
4,800
5,031,770
11,121,378
625,995

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2563

(293,042)

(321,831)

(321,831)
-

28,789

423,009
(120,000)
(535,443)
261,223

กําไร
(ขาดทุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

15,431,115

(3,897,492)

(3,897,492)
-

19,328,607

2,938,884
4,800
4,911,770
10,585,935
887,218

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
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สุ ทธิ

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สัญญาเช่าทางการเงิน
ผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมและราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์

รวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่ อมราคาจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
สํารองรายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

(406,490)
(2,249,722)
(2,656,212)
(5,462,984)

(6,387,000)
(17,214,563)
15,203,962

(1,514,661)
5,031,770
(391,793)
(2,205,126)
(207,522)
(3,519,440)
(2,806,772)

กําไร
(ขาดทุน)

(5,363,807)
(5,463,756)

6,734,642
4,800
3,153,303
18,157,377
848,963
3,519,440
32,418,525

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม

9,740,978

(6,387,000)
(19,870,775)

(5,770,297)
(7,713,478)

5,219,981
4,800
5,031,770
2,761,510
15,952,251
641,441
29,611,753

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

16,412,817

(3,238,031)

(3,238,031)
-

2,901,653
4,800
12,376,267
848,688
3,519,440
19,650,848

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2562

(688,660)

(337,630)

(337,630)
-

(385,778)
5,031,770
(1,254,889)
(222,693)
(3,519,440)
(351,030)

กําไร
(ขาดทุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

15,724,157

(3,575,661)

(3,575,661)
-

2,515,875
4,800
5,031,770
11,121,378
625,995
19,299,818

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

52

กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งฝ่ ายบริ หารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่รับรู ้ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจากผลขาดทุนทางภาษี ผลขาดทุนทางภาษีที่กลุ่มบริ ษทั ไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2564

2563

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
หมดอายุในอีก 1 ปี

5,146,420

9,691,503

หมดอายุในอีก 2-5 ปี

11,701,567

22,928,277

647,418,088

582,140,705

หมดอายุตามสิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
18.

-

2,104,648

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ต้นทุนแม่พิมพ์รอตัดบัญชี–สุ ทธิ
53,847,323
54,747,262
59,047,157
50,724,388
ลูกหนี้กรมสรรพากร
24,458,586
30,423,054
3,289,626
3,289,626
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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.

วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น อื่ น กับ ธนาคารจํานวน 116
ล้า นบาท และ 2,019 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ในงบการเงิ น รวม และจํา นวน 46 ล้า นบาท และ 1,623 ล้า นบาทตามลํา ดับ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการวงเงินดังกล่าวปลอดภาระคํ้าประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น อื่ น กับ ธนาคารจํานวน 135
ล้า นบาท และ 2,033 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ในงบการเงิ น รวม และจํา นวน 53 ล้า นบาท และ 1,628 ล้า นบาทตามลํา ดับ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการวงเงินดังกล่าวปลอดภาระคํ้าประกัน
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20.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
314,675,039 224,732,745 210,717,346 120,583,627
ประมาณการหนี้สิน
4,438,691
3,125,947
4,438,691
3,125,947
77,478
201,552
31,898,045
19,779,455
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
319,191,208 228,060,244 247,054,082 143,489,029
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
14,115,638
8,362,557
8,805,317
4,959,225
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,010,856
1,126,051
4,846,988
3,017,380
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
43,769,340
44,543,803
35,308,443
34,121,153
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
1,638,038
1,557,871
1,124,036
1,141,048
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
11,602,602
15,461,801
1,464,606
789,852
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
1,522,735
958,340
581,638
732,494
13,572,595
13,803,567
7,160,659
5,326,589
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
87,231,804
85,813,990
59,291,687
50,087,741
406,423,012 313,874,234 306,345,769 193,576,770
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

21.

หนีส้ ินตามสั ญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

2564

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินสิ บปี
รวม

มูลค่าอนาคต
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
2,148,756
5,149,477
7,298,233

2563

มูลค่า
มูลค่าอนาคต
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขั้น ของจํานวนเงิน
ตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
(129,292)
2,019,464
11,142,023

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
(123,094)
11,018,929

(170,374)
(299,666)

(959)
(124,053)

4,979,103
6,998,567

408,756
11,550,779

407,797
11,426,726
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หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินสิ บปี
รวม

22.

มูลค่าอนาคต
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ ง
จ่าย
2,340,000
9,244,432
11,584,432

2563

มูลค่า
มูลค่าอนาคต
ปัจจุบนั ของ ของจํานวนเงิน
จํานวนเงินขั้น ขั้นตํ่าที่ตอ้ ง
ตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
จ่าย
ดอกเบี้ย
(233,247)
2,106,753
601,633

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
(117,396)
484,237

(527,816)
(761,063)

(462,357)
(579,753)

8,716,616
10,823,369

4,741,405
5,343,038

4,279,048
4,763,285

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
79,761,256
90,786,886
55,606,890
61,881,339
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
5,938,168
8,921,317
3,707,510
6,265,717
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,035,989
1,073,870
741,662
757,951
กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน
(4,817,050)
(3,384,011)
(9,122,380)
(16,203,767) (7,126,387)
(9,914,106)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
79,761,256
52,929,675
55,606,890
77,613,033
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

55
56-1 One Report | 169

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้แสดงในงบกําไรขาดทุน ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

4,660,471
578,629
1,735,057
6,974,157

6,861,634
575,738
2,557,815
(4,817,050)
5,178,137

2,669,576
419,646
1,359,950
4,449,172

4,885,480
118,766
2,019,422
(3,384,011)
3,639,657

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก) มีดงั นี้
(อัตราร้อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
อัตรามรณะ

1.41%-1.53%
4.00%-5.00%
ร้อยละ 105 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560

1.49%
4.00%
ร้อยละ 105 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้น 100 เบซิสพอยท์
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์
ลดลง 50 เบซิสพอยท์
ลดลง 100 เบซิสพอยท์

(70,667,582)
(73,047,675)
78,265,680
81,129,175

(47,605,835)
(49,162,336)
52,560,115
54,416,696
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หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 2%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
ลดลง 2%
อัตราการหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 40%
เพิม่ ขึ้น 20%
ลดลง 20%
ลดลง 40%
23.

88,599,935
81,719,725
(70,078,345)
(65,146,836)

59,377,436
54,863,000
(47,167,344)
(43,883,206)

(62,882,194)
(68,652,264)
84,060,342
94,725,850

(42,649,586)
(46,386,571)
56,156,007
62,775,663

สํารองตามกฏหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

24.

รายได้ อนื่
รายได้อื่นๆ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การ
รถรับส่งพนักงานและการขายวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้ค่าเช่า
อื่น ๆ
รวม

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
2563
2564
4,481,308
7,497,196
4,481,309
7,497,197
3,818,669
3,350,145
5,407,116
3,340,275
7,703,683
4,609,600
19,517,214
40,130,474

2,317,387
9,290,312
31,134,356
53,589,396

2,362,924
1,333,480
16,900,580
30,485,409

949,875
10,617,814
10,535,830
32,940,991
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25.

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ.
2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่กลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0-100 ของเงินสะสมที่หกั จากพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
กลุ่มบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท

26.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
2564
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา

27.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

356,967,151
131,946,193
1,203,364,811

357,581,567
137,549,394
881,235,806

225,578,832
48,838,523
714,218,592

217,621,675
49,913,817
484,200,214

8,407,368

64,254,664

(14,233,464)

47,713,170

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั

27,191,572

-

27,191,572

-

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

657,075
27,848,647

5,462,984
5,462,984

293,042
27,484,614

688,660
688,660
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริ มการ
ลงทุน
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบนั ที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีจากส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุน
ในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมที่นาํ มาใช้ในงวด
รวม

20

2563

หน่วย : บาท
107,568,245
21,513,649
13,161,926

25.89

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

หน่วย : บาท
(85,224,053)
(17,044,811)
18,089,282

20

81,130

2,178,733

(4,133,089)
1,875,236
(987,547)
(439,187)
(3,223,471)
27,848,647

1,564,443
731,336
(3,820,114)
244,675
3,519,440
5,462,984

(6.40)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบนั ที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมที่นาํ มาใช้ในงวด
รวม

20

2563
หน่วย : บาท
111,179,965
22,235,993
(304,090)
6,921,853
(948,212)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

(420,930)
24.72

27,484,614

310.44

หน่วย : บาท
221,833
44,367
(21,211,522)
18,498,372
(582,927)
420,930
3,519,440
688,660
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28.

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สิ ทธิ ประโยชน์ที่สําคัญบาง
ประการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในการได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด
บริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ สิ ท ธิ พิ เศษบางประการในฐานะผูไ้ ด้รั บ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติ ส่ งเสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1610 (2)/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 สําหรับการผลิตชิ้นส่ วนโลหะปั๊ ม
ขึ้นรู ปภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง
- สิ ทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตั้งแต่วนั ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินเงินลงทุนที่
ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริ ง ณ วันเปิ ดดําเนินการ
- สิ ทธิประโยชน์ในการได้รับได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดได้รับยกเว้นภาษี
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นรายได้ที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
การส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 400 ล้านบาท
บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด
บริ ษ ทั ย่อยได้รับ สิ ท ธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นสําหรับการลงทุ นในกิ จการผลิ ตแม่ พิม พ์ การซ่ อมแซม
แม่ พิ ม พ์ที่ ผ ลิ ต เอง และอุ ป กรณ์ จ ับ ยึด ตามบัต รส่ งเสริ ม การลงทุ น เลขที่ 1867(2)/2555 เมื่ อ วัน ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ
แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์อื่นตามที่
กําหนดในบัตรส่งเสริ ม สิ ทธิพิเศษดังกล่าวได้รับการส่งเสริ มตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในฐานะผูท้ ี่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญ ญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ 2520
ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน เลขที่ 2286(2)/2557 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ 2557 ในกิ จการผลิตส่ วนต่อเติมในยานพาหนะ
และชิ้ นส่ วนโลหะ ประเภท 4.3 กิ จการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์โลหะรวมทั้งชิ้ นส่ วนโลหะ และประเภท 4.10 กิ จการผลิ ตชิ้ นส่ วน
ยานพาหนะ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ าที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี ก ํา หนดเวลาแปดปี นั บ แต่ ว ัน ที่ เริ่ ม มี ร ายได้จ าก
การประกอบกิจการนั้น และให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
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ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไร
สุ ทธิของปี ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้ รวมถึงสิ ทธิประโยชน์อื่นตามที่กาํ หนดในบัตรส่งเสริ ม
รายได้จากการขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็ นรายได้ที่ ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น
จํานวน 151.58 ล้านบาทและ 87.67 ล้านบาทตามลําดับ
29.

เงินปันผลจ่ าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 35.45 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2564
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 70.90 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2563

30.

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
1) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 619,846,931 บาท เป็ น 590,846,931
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยงั มิได้จาํ หน่ายออก จํานวน 29,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท ซึ่งหุน้ จํานวนดังกล่าวเป็ นหุน้ ที่บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพโครงการ ESOP 2015
2) เมื่ อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริ ษ ทั ได้เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท จากเดิ ม 590,846,931 บาท ให้เป็ นทุ น จด
ทะเบี ยนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํานวน 29,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ
รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่ กรรมการ ที่ปรึ กษา และ พนักงาน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“โครงการ ESOP 2021”)
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
บริ ษทั ได้เพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วจากเดิมจํานวน 590,446,931 บาท เนื่ องจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ESOP 2021) ได้ใช้สิทธิจาํ นวน 4,600,000 หน่วย หรื อเท่ากับ 4,600,000 หุน้
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31.

สํ ารองเพือ่ การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่ กรรมการ ที่ปรึ กษา
และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“โครงการ ESOP 2021”) โดยมี รายละเอียดโดยสังเขปของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ดังนี้
ประเภทใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

วันที่ออกและเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กําหนดการใช้สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) ที่จะ
จัดสรรให้แก่กรรมการ ที่ปรึ กษา และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ESOP”) ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก
: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ESOP
: ไม่เกิน 29,000,000 หน่วย
: 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 3.44 บาท ต่อหุน้ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามจํานวนที่กาํ หนด
ดังนี้
- ภายในปี ที่ 1 จํานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดที่แต่ละคนได้รับ
การจัดสรรจากบริ ษทั
- ภายในปี ที่ 2 จํานวนอี กไม่เกิ น ร้ อยละ 30 ของใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ท้ ังหมดที่ แ ต่ล ะคน
ได้รับการจัดสรรจากบริ ษทั (รวมทั้งสิ้นร้อยละ 60 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด)
- ภายในปี ที่ 3 จํานวนอี กไม่เกิ น ร้ อยละ 30 ของใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ท้ ังหมดที่ แ ต่ล ะคน
ได้รับการจัดสรรจากบริ ษทั (รวมทั้งสิ้นร้อยละ 90 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้งั หมด)
- ภายหลังปี ที่ 3 สามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญในส่ วนที่เหลือทั้งหมดได้ (รวมทั้งสิ้ นร้อยละ
100 ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้งั หมด)
หากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งใดจะทําให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจํานวนเต็มของ
หน่ วยการซื้ อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักทรัพย์ให้ปัดส่ วนที่ ทาํ ให้เกิ ดเศษหุ ้น
ดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
: วันทําการสุ ดท้ายของทุกเดื อนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่วนั ที่ใช้สิทธิ
ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ เป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันใช้
สิ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้อยูจ่ าํ นวน 24,400,000 หน่วย

62
56-1 One Report | 176

บริ ษ ทั ได้ออกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ซึ่ งจัด สรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารหรื อพนักงาน โดยมี
รายละเอียดโดยสังเขปของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯดังนี้
ประเภทใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

วันที่ออกและเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

กําหนดการใช้สิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
29,000,000 หน่วย
5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
5 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ใช้สิทธิได้เมื่อครบระยะเวลาทุกๆ 1 ปี ปี ละไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯที่ได้จดั สรรให้ หากไม่ใช้สิทธิในปี ใด สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปี
ถัดไปได้
วันทําการสุ ดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ โดยกําหนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวันใช้สิทธิวนั สุ ดท้าย วันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับราคาการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ TRU-ESOP 2015 จากเดิมราคา
5 บาทต่ อหุ ้น เป็ น 4.956 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และอัตราการใช้สิท ธิ จากเดิ ม 1 หน่ วยต่อ 1 หุ้น เป็ น
1 หน่วยต่อ 1.00894 หุน้
ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับราคาการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญ TRU-ESOP 2015 จากเดิมราคา
4.956 บาทต่อหุ ้น เป็ น 4.924 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และอัตราการใช้สิทธิ จากเดิม 1 หน่ วยต่อ 1.00894
หุน้ เป็ น 1 หน่วยต่อ 1.00656 หุน้
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ไม่มีผมู้ าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ และทําให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สิ้นสภาพลงและไม่สามารถ
นําไปใช้ได้อีก
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32.

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
แสดงวิธีการคํานวณได้ดงั นี้
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

78,430,484

(91,364,581)

83,695,351

(466,827)

จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ ต้นปี (หุน้ )
590,846,931
ผลกระทบจากหุ ้นที่ออกระหว่างงวด
โดยการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ (ESOP 2021) 1,837,425
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

590,846,931

590,846,931

590,846,931

-

1,837,425

-

592,684,356

590,846,931

592,684,356

590,846,931

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.13

(0.15)

0.14

(0.00)

จํานวนหุน้ สามัญ (ขั้นพื้นฐาน) (หุน้ )
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญ (ESOP 2021)

592,684,356

590,846,931

592,684,356

590,846,931

7,113,732

-

7,113,732

-

599,798,088

590,846,931

599,798,088

590,846,931

0.13

(0.15)

0.14

(0.00)

ระหว่างปี (ขั้นพื้นฐาน) (หุ้น)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ระหว่างปี (ปรับลด) (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
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33.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้นําเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น จําแนกตามส่ วนงานธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากระบบการบริ ห าร การจัด การและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่สามารถปันส่ วน
ให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายใน
การขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิจการใน 3 ส่ วนงานหลัก คือ (1) ธุ รกิ จรับจ้างประกอบและรับจ้างอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับรถยนต์ (2) ธุ รกิจผลิต
อุป กรณ์ สําหรั บ ใช้ผลิ ตรถยนต์ (ประกอบด้วยธุ รกิ จ รั บ จ้างผลิ ตแม่ พิ ม พ์และจิ๊ ก และธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ ายอะไหล่และ
ชิ้นส่ วน) และ (3) ธุ รกิจจําหน่ ายรถยนต์และศูนย์บริ การรถยนต์และดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศ
ไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม-วิธีส่วนได้เสี ย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ธุรกิจรับจ้าง
ประกอบและ
รับจ้างอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับรถยนต์

ธุรกิจผลิตอุปกรณ์
สําหรับใช้ผลิตรถยนต์

2564
795
795

2563
459
1
460

2564
1,044
119
1,163

2563
824
128
952

2564
126
92
218

2563
240
208
448

128

30

146

55

20

35

ธุรกิจจําหน่ายรถยนต์
ศูนย์บริ การรถยนต์

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

อื่นๆ
2564

2563

2564

2563

14
8
22

7
12
19

(219)
(219)

(349)
(349)

4

-

6

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง

875

778

760

768

162
177

162
328

-

-

22

23

รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
2564
2563
1,979
1,530
1,979
1,530
304

120

40
(67)
(190)
21

54
(59)
(192)
(8)

(28)
80

(1)
(5)
(91)

162
1,834
1,854
3,850

162
1,897
1,628
3,687

กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
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34.

เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการให้ สิ น เชื่ อ คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการที่ คู่สั ญ ญาไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามข้อ กําหนดในสั ญ ญาซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงโดย กําหนดวงเงินสิ นเชื่อและให้สินเชื่ออย่าง
ระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมกับผูค้ า้ ที่มีความน่ าเชื่อถือ เพื่อลดโอกาสของการสู ญเสี ยทางการเงินจาก
การไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ถือเป็ นมูลค่าสูงสุ ดของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีกาํ หนดระยะเวลาชําระคืน
ภายในหนึ่งปี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากปริ มาณการขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศค่อนข้างน้อย จึงทําให้ความเสี่ ยงจากเงินตราต่างประเทศอยูใ่ น
ระดับตํ่า
ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่มี
สาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ระดับ 2

ระดับ 1
2564
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

230,912,614
-

2563

2564

2563

110,180,206
-

161,946,356

161,962,956

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2

ระดับ 1
2564
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

140,539,507

2563
80,145,816

2564

2563
-
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35.

ภาระผูกพัน
35.1 หนังสื อคํ้าประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริ ษทั เหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงินดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้าน
หน่วย:
ดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เพื่อคํ้าประกันผลงาน
เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพื่อคํ้าประกันผลงาน
เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย:
ล้านบาท

0.18
-

25.47
7.86

5.78

0.15
-

28.31
7.38

0.20
5.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันการซื้ อสิ นค้าที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นจํานวนเงิน 0.18 และ 0.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันการขายสิ นค้าที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวนเงิน 0.2
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้
ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.15:1
และ 0.12:1 ตามลําดับ และเฉพาะกิจการมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 และ 0.10:1 ตามลําดับ

37.

การจัดประเภทรายการ
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหม่เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ การจัดประเภทรายการบัญ ชี ในงวดปั จจุบ ัน ซึ่ งไม่มี ผลกระทบต่ อกําไรสุ ท ธิ ห รื อส่ วนของผู้ถือ หุ้น การจัด
ประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย: บาท

รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุ ทธิ
38.

ตามรายงานไว้
20,058,048
10,317,070

งบการเงินรวม
จํานวนที่
จัดประเภท

ตามที่จดั ประเภท
ใหม่

(10,317,070)
(10,317,070)

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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9,740,978
67

ว���่ �����การรั
บรองความถู
กต้องของข้อมูกลต้องของข้อมูล
ส่ว��นที
4 การรั
บรองความถู
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี� แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอ
รับรองว่ า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้ว น ไม่เป� นเท�จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ �น สําคัญ ผิด หร� อไม่ขาดข้อมูลที� ค วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี� บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อมูลทางการเงิน ที� สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี�ยวกับ�านะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทได้จ ัด ให้มีร ะบบการเปิ ดเผยข้อมูล ที� ดี เพ��อให้แน่ ใจว่ าบริ ษ ัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ ว นที� เป� น
สาระสําคัญทั�งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุ มภายใน ณ วัน ที� �� �ัน วาคม ���� ต่อผูส้ อบบัญ ชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ���งครอบคลุมถ�งข้อบกพร่ องและการเปลี�ยนแปลงที� สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั�งการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี� เพ��อเป� นหลัก�านว่าเอกสารทั�งหมดเป� นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ เป� นผูล้ งลายม�อช��อกํากับเอกสารนี� ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่
มีลายม�อช��อของ นายภัควัฒน์ สุ วรรณมาโจ กํากับไว้ บริ ษ ัทจะถ�อว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที�บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ช��อ
นายสมพงษ์ เผอิญโชค
ช��อ

ตําแหน่ง

ลายม�อช��อ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตําแหน่ง

ลายม�อช��อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริ ษทั
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บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี�ยนคาร์ จําก ัด (มหาชน)

1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

ดร.ปราณี เผอิญโชค

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 28 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536

อายุ 83 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคสท์ไลท์ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 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�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :

• 25 มี.ค. 2565 : 125,588,325 หุ้น (21.09%)
56-1 One Report | 183

นายสมพงษ์ เผอิญโชค

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 28 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536
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�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 2 แห่ง
• ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 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�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น 6 แห่ง
• ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ไทย
• ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
• ปัจจุบัน กรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด สราญชล พัทยา คอนโดมิเนียม
• ปัจจุบัน ประธานกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด นอร์ทพ้อยท์
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :

• 25 มี.ค. 2565 : 63,432,825 หุ้น (10.65%)
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นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค

กรรมการและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 22 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 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)
• หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Program “leadership” รุน่ ที่ 1  มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จ 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�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 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�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น  2 แห่ง
• ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมรถเช่าไทย
• ปัจจุบัน ประธาน ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :

• 25 มี.ค. 2565 :  99,153,765  หุ้น (16.65%)
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นายวุฒิชัย เผอิญโชค

กรรมการและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 26 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2539

อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 63)

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 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�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :

• 25 มี.ค. 2565 :  97,428,225  หุ้น (16.36%)
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นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 16 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 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�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 5 แห่ง
• ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้อ�ำนวยการ 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�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 82 แห่ง
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ดวงแคปปิตอล
• ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บมจ.เอ็ม บี เค จ�ำนวน 81 แห่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
• 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :

• 25 มี.ค. 2565 :  18,014  หุ้น (0.003%)
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นายถาวร ชลัษเฐียร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 22 เมษายน 2556

อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด 1 แห่ง
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บจ.เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น จ�ำนวน 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�ำกับติดตามการพัฒนาก�ำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วน
(7+1 สาขา) กระทรวงศึกษาธิการ
• ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์ชิ้นส่วน (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�ำงาน กกร.ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR ภายใต้โครงการ ASEAN Human Empowerment
and Development (AHEAD Legacy Project)
• ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ International Academy for Quality (IAQ)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
- ไม่มี -
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วุนชัยุ มั�นจิต

นายทวนชัย มั่นจิต

กรรมการบริษััท
รบริหารความเสี่ี�ยง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รดำำารงตำำาแหน่่ง 2 ปีี
28 เมษายน่ 2563

จอมเกลั้าธุนบุรี

รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2563

อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
มจ.ไทยรุง่ ยูเนี�ยนคาร์ การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 1 แห่ง
• 2521-2563 รองประธาน บจ.อีซูซุมอเตอร์ส (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
- ไม่มี -
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รศ.ดร.พิภพ อุดร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 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�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 2 แห่ง
• ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บมจ.ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น จ�ำนวน 1 แห่ง
• 2564 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2547 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
- ไม่มี -
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นายลิม วี เอิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายขาย OEM และต่างประเทศ
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 16 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ปี 2548

อายุ 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี Mechanical Engineering University of Arkansas USA

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 1 แห่ง
• 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ด้านขายและการตลาด  บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/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�ำรงต�ำแหน่ง 15 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 16 มีนาคม 2549

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :
- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• ปัจจุบัน  ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล  บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 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�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
- ไม่มี -
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นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ

ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท
(ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน)
รวมระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 17 ปี
วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ปี 2547

อายุ 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

• หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
• หลักสูตร Company Secretary Program 10/2005 : IOD

ประสบการณ์การท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
• 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
• 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ  บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
• 2547 - 2557 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน  บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 2 แห่ง
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดลต้า ไทยรุ่ง
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งในนิติบุคคลอื่น
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น TRU :
- ไม่มี -
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(2) หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 								
									
เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กำ� หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะ
กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้				
					
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้								
		 ก. ทะเบียนกรรมการ							
		 ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปี ของบริ ษทั 		
		 ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ 						
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้
		 เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ท�ำการนับ
		 แต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น							
3. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด					
4. ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และพึงปฏิบตั ิดา้ นการก�ำกับดูแลในการด�ำเนิ น
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย							
5. ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ 			
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำ� กับดูแล เช่น ส�ำนักงานกลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล
		 และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำ� กับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย		
8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั 							
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

(3) ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริหาร ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้ อง มีดังนี้
รายชื่ อบริ ษทั บริ ษทั
รายชื่ อกรรมการ

บริ ษทั ย่อย

TRU

TRT

TVS

TUC

TAP

TTR

1. ดร. ปราณี เผอิญโชค

C, P

C, P

C, P

C, P

C, P

/

2. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

V, #

/, #

/, #

V, #

/, #

/, C

3. นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค

/, #

/

/

/, #

/

/

4. นายวุฒิชยั เผอิญโชค

/, #

/

/, #

/

/

/

5. นายสุเวทย์ ธีรวชิ รกุล

//, X

6. นายถาวร ชลัษเฐียร

//, X

7. นายทวนชัย มัน่ จิต

/

8. รศ.ดร.พิภพ อุดร

//, X

8. นายลิม วี เอิน

*

9. นางอุษา วชิ ระศรี สุนทรี

*

10. นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ

*

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ร่ วม
TAC
/

DTC
/

KTR

TVP ICCK VPA

LAC

C, P

C, P

C, P

C, P

/

/

/

/

/, *

/, *

/, *

/, *

/

/, *

/

/

/, C
/

*
*

*

*

*
/,*

/

หมายเหตุ 1. สัญลักษณ์ตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
C = ประธานกรรมการ
P = ประธานกรรมการบริ หาร

V = รองประธานกรรมการ
# = กรรมการบริ หาร

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

X = กรรมการตรวจสอบ

* = ผูบ้ ริ หาร

2. สัญลักษณ์บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
TRU

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ ยนคาร์ จากัด (มหาชน)

TRT

บริ ษทั ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จากัด

TVS

บริ ษทั ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์ วิส จากัด

TUC

บริ ษทั ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด

TAP

บริ ษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด

TTR

บริ ษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ ง จากัด

TAC

บริ ษทั ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ จากัด

DTC

บริ ษทั เดลต้า ไทยรุ่ ง จากัด

KTR

บริ ษทั เคียววะ ไทยรุ่ ง จากัด

TVP

บริ ษทั ไทย วี.พี. คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ICCK

บริ ษทั อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส จากัด

VPA

บริ ษทั วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพร์ ส จากัด

LAC

บริ ษทั เลกซัส ออโต้ ซิต้ ี จากัด
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

�อกสารแนบ �

รายละ�อ�ยด�ก�ย� วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ตําแหน่ ง
วุฒิการศึกษา

นายอนุเทพ พีรอมร
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ปริ ญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ เครื� องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัตกิ ารอบรม

Factory Management รุ่ นที� ��

ประสบการณ์การทํางาน

บริ �ทั ไทยรุ่ งยูเนี�ยนคาร์ จํากัด �มหาชน�
สังกัด ฝ่ ายจัดหา
ช่วง พ�ศ� ���� – พ�ศ� ����
ตําแหน่ง : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหา
สังกัด ฝ่ ายวางแผนและควบคุมการผลิต
ช่วง พ�ศ� ���� – พ�ศ� ����
ตําแหน่ง : รองผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนและควบคุมการผลิต
สังกัด ฝ่ ายตรวจสอบภายในและระบบงาน
ช่วง พ�ศ� ���� – พ�ศ� ����
ตําแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและระบบงาน

ท��อยู่ปัจจุบนั

บ้านเลขที� 13 ซอยกรุ งธนบุรี6 ถนนกรุ งธนบุรี
แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600
มือถือ 085-661-4430

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

E-mail : pc_anuthep@thairung.co.th

บริ �ทั ไทยรุ่ งยูเนี�ยนคาร์ จําก ัด �มหาชน�
แบบ ��-� One Report ประจําปี ����
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

�อก�ารแนบ �

ทรั�ย��ินท��ใ�� ในการ�ระกอบ�ุรกิจ
ทรั�ย��ิน�าวร�ลักท�บ� ริษัทและบริษัทย่อยใ�� ในการ�ระกอบ�ุรกิจ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี�
มูลค่าตามบัญชี
ลักษณะ
สุทธิ (บาท)
กรรมสิทธิ�
ที�ดินและสิ� งปรับปรุ งที�ดิน/1
1,047,974,091 เป็ นของบริ ษทั
อาคารและสิ�งปรับปรุ งอาคาร/2
375,238,370
”
เคร�� องจักรอุปกรณ์โรงงานและเคร�� องม�อ
378,127,734
”
เคร�� องใช้สาํ นักงาน
11,250,100
”
ยานพาหนะ
11,454,063
”
งานระหว่างก่อสร้าง
9,693,945
”
รวมทั�งสิ�น 1,833,738,303
รายการ

หลักประกัน/ภาระผูกพันของ
สัญญาเงินกู้
-

หมายเหตุ 1� ที�ดินและส่ วนปรับปรุ งที�ดิน บริ เวณเขตหนองแขม กรุ งเทพฯ ประมาณ �� ไร่ , ที�ดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 60 ไร่ และในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต� ี อินดัสเทรี ยล เอสเทรส จังหวัดระยอง
ประมาณ 121 ไร่ ซึ� งที�ดินทั�งหมดเป็ นที�ต� งั โรงงานและสํานักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
�� อาคารและสิ� งปรับปรุ งอาคาร เป็ นอาคารโรงงานและสํานักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ� งตั�งอยู่บนที�ดินใน หมายเหตุ �

- �ินทรั�ย��ม่ม�� วั �นท����า�ั�ในการ�ระกอบ�ุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทสิทธิบตั ร สัมปทาน ลิขสิทธิ� เคร�� องหมายการค้า มูลค่า
��,949 บาท และลิขสิทธิ�ซอฟแวร์ มูลค่า 7,115,007 บาท ณ วันที� �� ธันวาคม ����
- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที�เหมาะสม
แล้วแต่ประเภทของธุรกิจนั�น ๆ สําหรับนโยบายการบริ หาร จะให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแต่ละบริ ษทั
ประกอบธุรกิจให้มีกาํ ไร ด้วยความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั นั�น ๆ และภายใต้กรอบ
นโยบายจากบริ ษทั แม่

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี�ยนคาร์ จําก ัด (มหาชน)
แบบ ��-� One Report ประจําปี ����
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธึรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�ำ

เ�ก�ารแนบ �

นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรร���รกิจฉบับเต็ม���บริ�ั��ด� จดั �ํา

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรร��นการดําเนิน��รกิจ และเผยแพร่ ไว้บนเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้จากรายละเอียดที�
http://www.thairung.co.th/th/investor��.php

บริ ษทั ไทยร�่ งยูเนี�ยนคาร์ จําก ัด �ม�า�น�
แบบ ��-� One Report �ระจํา�ี ����
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ �

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบตั ิ หน้าที� ตามที� ค ณะกรรมการบริ ษ ัทมอบหมายให้
กํากับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที�สาํ คัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การ
สอบทานการกํากับดูแลกิจการที�ดี การสอบทานระบบประเมินการบริ หารความเสี� ยง การสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทุจริ ต การเสนอแต่งตั�งและเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก
โดยในปี ���� มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จํานวน � ครั�ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั�ง สรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที�ใน ปี ���� ดังนี�
1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานข้อมูลที� สาํ คัญของงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจําปี งบการเงินรวมในปี ���� ของ บริ ษ ัท ไทยรุ่ งยูเนี� ยนคาร์ จํากัด �มหาชน� และ บริ ษทั ย่อย �ึ� งได้จดั ทําตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที� เป็ นสาระสําคัญ รายการพิเ�ษและได้รับคําชี� แจงจาก
ผูส้ อบบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและผูบ้ ริ หารว่า ได้ทาํ ตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมทั�ง การเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผูส้ อบบัญชี
ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จนเป็ นที�พอใจ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการปี
ละ � ครั� ง เพ��อปรึ กษาหาร� อกัน อย่างอิสระ�ึงข้อมูลที� มีสาระสําคัญ ในการจัดทํางบการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลที�
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน รวมทั�งพ�ติการณ์อนั ควรสงสัย �ึ�ง
ในปี ���� ผูส้ อบบัญ ชีไม่ได้มีขอ้ สังเกตที�เป็ นสาระสําคัญและไม่พบพ�ติการณ์ อนั ควรสงสัย ส่ งผลให้การจัดทํางบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั เช��อ��อได้ โปร่ งใส และสามาร�ตรวจสอบได้
2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท��ด�
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที�ดี
พบว่า กรรมการบริ ษทั และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามหลัก การที�ก าํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้
ส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ�าเสมอและต่อเน��อง
นอกจากนี� ยังได้สอบทานการปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเท�ไทยและกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจอย่างเคร่ งครัด โดยเ�พาะรายการเกี�ยวโยง
และรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั�งเปิ ดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเท�ไทยทราบอย่าง�ูกต้องตามเวลาที�กาํ หนด

บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี�ยนคาร์ จําก ัด �มหาชน�

56-1 One Report | 199

3. การสอบทานระบบ�ระ�มินการบริ�ารความ�ส��ย�
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการประเมินการบริ หารความเสี� ยงของบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาปั จ จัย เสี� ย งทั�งปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที� จะเกิด ผลกระทบและการบริ หารจัดการความเสี� ย ง
เพื�อให้อย�ใ่ นระดับที�ยอมรับได้
ในปี 2564 มีประเด็นความเสี� ยงที�สาํ คัญใน เรื� อง สถานการณ์โควิด �� แพร่ ระบาดไปทัว� โลก จึงส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนิ นธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั�งนี� ฝ่ ายจัดการได้ประเมินความเสี� ยงล่วงหน้าและจัดการความเสี� ยง โดยกําหนด
มาตรการป้ องกัน เพื�อรองรับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น การกําหนดแผนฉุ กเฉิ น สําหรับการผลิตเพื�อสํารองสิ นค้า จัดหา
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ ระบาดให้กบั พนักงาน ทํากิจกรรมป้องกันการติดเชื�อกับพนักงานและการป้ องกันจุดเสี�ยง เพื�อลด
โอกาสการติ ดเชื� ออย่างต่ อเนื� อง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง จะได้รับรายงานผลการบริ หารความเสี� ยงอย่าง
สมํ�าเสมอทุกไตรมาส
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที�ฝ่าย
ตรวจสอบภายในฯ รายงานทุ ก ไตรมาส พบว่ า มี ค วามเหมาะสมกับ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท โดยยังไม่ พ บ
ข้อบกพร่ องที�เป็ นสาระสําคัญหรื อที�จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั
ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทาน การปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในฯ ตามแผนงานประจําปี ที�ได้รับอนุ มตั ิแล้ว พบว่า ได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตวั ชี�วดั (KPIs)
ที� กาํ หนดไว้ รวมทั�งได้สอบทานความเหมาะสมของการกําหนดผังการบริ หารงาน ความเพีย งพอของอัต รากําลัง
กระบวนการตรวจสอบการควบคุ มภายใน �ึ�งผลการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สําหรับการ
พัฒนางานตรวจสอบนั�น ฝ่ ายตรวจสอบภายในฯ ได้ให้ความสําคัญทั�งการพัฒนาคนและเครื� องมือในการตรวจสอบให้
เป็ นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อีก ทั�ง บริ ษ ัทได้กาํ หนดให้มีการประเมิน และทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน �ึ� ง
ประเมิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ปี ละ 1 ครั� ง มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ สรุ ปผล
รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบและร่ วมกันอภิปรายหาแนวทางปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
มากยิง� ขึ�น
5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริ ตเป็ นรายไตรมาส รวมทั�งได้
สอบทานมาตรการและการกําหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริ ตที�จะเกิดขึ�นได้ในระบบงานต่างๆ การตรวจสอบทุจริ ต
ตามมาตรฐานการประเมิน ความเสี� ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพการดําเนิ นธุรกิ จ
อย่างต่อเนื�อง �ึ�งใน ปี ���� บริ ษทั ไม่มีเรื� องร้องเรี ยน
นอกจากนี� บริ ษทั ได้เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) ต่อสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทย (IOD) คณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิบัติ ฯ มีมติ ให้ก ารรั บรองเป็ นสมาชิ ก �ึ� ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีการนําหลักปฏิบตั ิตามค�่มือการกํากับด�แลกิจการที�ดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั แล้ว
บริ ษทั ไทยรุ่ งย�เนี�ยนคาร์ จําก ัด (มหาชน)
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6. �����������������������ู����������������������� �������� ����
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอแต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี
���� โดยนําเสนอว่ าจ้าง บริ ษทั เอเอ็น เอส ออดิท จํากัด ต่อคณะกรรมการบริ ษทั �ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลได้พิจารณาการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีแล้ว มีความเหมาะสม จึงเห็น
ควรเสนอแต่ งตั�งผูส้ อบบัญ ชี ของ บริ ษ ัท เอเอ็น เอส ออดิท จํากัด เป� นผูส้ อบบัญ ชีข องบริ ษ ัทต่ ออีก วาระหน�� ง ด้ว ย
ค่าตอบแทนเป็ นเงิน �.�� ล้านบาท/ ปี (ปี 2563 = 1.44 ล้านบาท/ ปี ) ดังนี�
นายเสถียร
นายอธิพงศ์
นายวิชยั
น.ส.กุลธิดา
น.ส.พัชรี

วงศ์สนันท์
อธิพงศ์สกุล
รุ จิตานนท์
ภาสุรกุล
ศิริวงษ์ศิลป์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ����
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ����
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ����
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ����
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ����

หรื อ
หรื อ
หรื อ
หรื อ

โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ บ าลได้ป ฏิบัติหน้าที� ต ามที� ค ณะกรรมการบริ ษ ัทได้
มอบหมายให้กาํ กับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน ���งมีความเห�น
ว่า บริ ษทั ฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดําเนิ นงานอย่างถูกต้อง มีการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิ
บาลที�ดีและมีระบบประเมินการบริ หารจัดการความเสี�ยง รวมทั�งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม โปร่ งใส
และเช��อถ�อได้

(นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
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 1)( 1( 
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี� ยง �ึ�งจะทําให้ธุรกิจดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื� อง จึงได้อนุ มตั ิให้มี
การจัดตั�งคณะกรรมการบริ หารความเสี� ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ �ึ�งเป็ นผูท้ ี� มีประสบการณ์ ความรู ้ความเข้าใจในการดําเนิ น ธุรกิจและการบริ หารความเสี� ยง จํานวน � ท่ าน
ปฏิบตั ิหน้าที�ตามก�บัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยงที�ได้กาํ หนดไว้ โดยในปี ���� มีการประชุมการบริ หารความ
เสี�ยงรวม � ครั�ง เพื�อพิจารณาเรื� องที�สาํ คัญ สรุ ปได้ดงั นี�
1. กําหนดและทบทวนแผนการบริ หารความเสี� ยง การประเมิน ความเสี� ยงทางธุ รกิ จ รวมทั�งการกําหนด
มาตรการป้องกัน / แก้ไขความเสี�ยงและการติดตามผล ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง
2. กํากับดูแลให้มีการจัดการความเสี�ยงด้านต่างๆ ที�มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั�ง
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี�ยงที�เกิดขึ�น เพื�อให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานนําไปกําหนดมาตรการในการ
แจ้งเตือน / ป้ องกัน ความเสี� ยงเหล่านั�น ให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมภายใน มาตรการ
และ คู่มือการทํางานต่างๆ ที�มีอยูใ่ นปัจจุบนั
3. กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัย “อุบตั ิเหตุตอ้ งเป็ นศูนย์” โดยกําชับให้หัวหน้างาน
ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบตั ิงานตามคู่มือการทํางานและสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่ งครัด ตรวจสอบความพร้ อมของเครื� องจัก ร เครื� องมือก่อนการทํางาน และ�ึ กอบรมพนัก งานให้มี
ทักษะเพิม� ขึ�น เพื�อลดความเสี�ยงทุกประเภทอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
4. สนับสนุ น การพั� นางานบริ หารความเสี� ย งด้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชัน� ในทุ กระดับทั�ว ทั�งองค์กร มีการ
บริ หารจัดการความเสี�ยงที�สาํ คัญให้อยูใ่ นระดับที�ยอมรับได้
5. กําหนดให้แต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจัดการความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้เกิดความมัน� ใจว่า มี
การปฏิบตั ิงานตามระบบ / คู่มือการทํางานต่างๆ สามารถลดหรื อป้องกันความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นได้
6. สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้ระบบการบริ หารความเสี�ยง
เชื�อมโยงและสอดคล้องกับการควบคุมภายในที�กาํ หนด
7. ในปี 2564 มีประเด็นความเสี� ยงที�สาํ คัญใน เรื� อง สถานการณ์โควิด �� แพร่ ระบาดไปทัว� โลก จึงส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั�งนี� �่ ายจัดการได้ประเมินความเสี�ยงล่วงหน้าและจัดการความเสี�ยง โดย
กําหนดมาตรการป้องกัน เพื�อรองรับสถานการณ์ที�เกิดขึ� น เช่น การกําหนดแผนฉุ กเฉิน สําหรับการผลิตเพื�อ
สํารองสินค้า จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ ระบาดให้กบั พนักงาน ทํากิจกรรมป้องกันการติดเชื�อกับพนักงาน
และการป้องกันจุดเสี�ยง เพื�อลดโอกาสการติดเชื� ออย่างต่อเนื� อง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง จะได้รับ
รายงานผลการบริ หารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส
จากการดําเนิ นงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ หารความเสี�ยงมีความมัน� ใจว่า การบริ หารความเสี�ยงของ
บริ ษทั ฯ มีความต่อเนื� องและดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการที�ดี
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที�ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จํานวน � ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที�สรรหาผูท้ ี�มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่ งใส รวมทั�งจากรายชื� อที�ผถู ้ ือหุ ้นเสนอแนะ �ถ้ามี� เพื�อนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป รวมทั�งการสรรหาผูท้ ี�มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการดํารง
ตํา แหน่ ง ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ ในกรณี ที� มี ต ํา แหน่ ง ว่ า งลงเพื� อ นําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ รวมทั�งแผนการสืบทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสูง นอกจากนี� ยงั มีหน้าที�กาํ หนด
นโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณา ทบทวน การกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที� เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เชื�อมโยงกับผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละท่าน โดยนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ น
อิสระ เพื�อให้การกําหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี�เกี� ยวข้องทุกฝ่ าย ตลอดจนเป็ นการดูแล
ผลประโยชน์แทนผูถ้ ือหุน้ �ึ�งเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริ ษทั ฯ
ในปี ���� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมเพื�อพิจารณาเรื� องต่าง� ดังนี�
1. พิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี ���� ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนิ น งานของบริ ษทั ฯ และหน้าที� ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่ าน
ภายใต้วงเงินที�ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
2. พิจ ารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี ���� เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท และนําเสนอต่ อที�
ประชุ มผู ถ้ ือหุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนได้พิ จ ารณาให้
เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว
3. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ลาออกจากตําแหน่ ง และแต่งตั�ง
กรรมการแทนกรรมการที� ออกจากตําแหน่ งตามวาระ เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาต่อไป
4. พิ จ ารณ าค่ า ตอบแทนประจํา ปี ���� และค่ า ตอบแทนประจํา เดื อ น ปี ���� ให้ แ ก่ ป ระธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. ประเมินผลงานของ CEO เป็ นประจําทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พฒั นาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย �ึ�งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สาํ นักกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูร้ วบรวมและสรุ ปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อ
ร่ วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุ งการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง� ขึ� น
โดยผลการประเมิน ประจําปี ���� ได้คะแนนเ�ลี�ย �.�� จากคะแนนเต็ม � หรื อคิดเป็ น ��% อยู่ในระดับ
“ดีมาก”
��� ��� ������ ������������� ���� �� �������
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6. พิจารณาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อ�ื�อหุน้ สามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั ตามโครงการ ESOP Warrant
���� ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ ละท่ าน และเพื�อเป� นแรงจู งใจให้ผลการป�ิบัติงานมีประสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิง� ขึ�น อันจะส่งผลให้บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั มีผลประกอบการที�ดีตามมาในที�สุด
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ป�ิบตั ิหน้าที�ครบถ้วนตามที�ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ผูถ้ ือหุ ้นจึ งมัน� ใจได้ว่าการสรรหากรรมการ และการกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการเป� นไปอย่างมีหลักเกณ��ที�โปร่ งใส และเหมาะสม ภายใต้แนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริ ษทั

( นายถาวร ชลัษเฐียร )
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

��� ��� ������ ������������� ���� �� �������
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บร�ษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน)
Thai Rung Union Car Public Company Limited
304 ถนนมาเจร�ญ แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 0 2420 0076, 0 2431 0071-2 Fax : 0 2814 6137
www.thairung.co.th
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