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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

ส่วนท่ี 1  การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นยอดยนตรกรรมไทย เป็นผูพ้ฒันา ออกแบบ และผลิตผลิตภณัฑค์รบวงจร ท่ีมีตราสินคา้ 
(Brand) เป็นของตนเอง สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ ทั้งดา้นคุณภาพและบริการ ในระดบัสากล 
พนัธกิจ (Mission) 
1.  เป็นผูน้ําในการออกแบบ พฒันา ผลิตนวตักรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะด้าน 

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

รวดเร็ว ดว้ยวิศวกรรม เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  
4.  สร้าง Brand เป็นของตนเองใหมี้ภาพลกัษณ์ เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ 
5.  สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดใหค้รอบคลุมทั้งภายใน และต่างประเทศ  
6.  มุ่งมัน่พฒันาและธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัได ้ในระดบัสากล มีความสุข

และความภาคภูมิใจในการทาํงานกบัองคก์ร  
7.  สร้างความมัน่คงใหอ้งคก์รอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการสร้างผลกาํไรและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว สาํหรับผูถื้อ

หุน้ คู่คา้ และพนกังาน  
8.  ผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต และการทาํงานตอ้งคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทน

สงัคม โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ (Goal)   
จากแนวโน้มตลาดรถยนต์โลก  ท่ี มุ่งเน้นรถยนต์ประหยัดพลังงาน  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์และฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ทาํใหทิ้ศทางอุตสาหกรรมยานยนตใ์นอนาคตจะพฒันาไปสู่รถ
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่น รถยนต์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า ไฮบริด หรือพลงังาน
สะอาดอ่ืน  ๆ ซ่ึงคาดว่าจะมาเป็นโปรดักท์แชมเป้ียนตัวใหม่ของไทย เพื่อขายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศมากข้ึน  

เม่ือเทรนด์รถยนตใ์นอนาคตเปล่ียนแปลงไปสู่รถยนตพ์ลงังานสะอาด เช่น รถยนตไ์ฟฟ้า มากข้ึนเร่ือยๆ 
ย่อมส่งผลต่อความต้องการช้ินส่วนรถยนต์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้ินส่วนท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมมากข้ึน  เช่น  วสัดุท่ีทนทานข้ึนแต่มีนํ้ าหนักเบาลง เช่น  เหล็ก High Tensile, 
อลูมิเนียม หรือ คอมโพสิต รวมไปถึงธุรกิจดิจิตอลจะเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมรถยนตม์ากข้ึน ดงันั้น
หากผูป้ระกอบการไม่ปรับตวัเพื่อให้สามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดได ้ก็อาจตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 
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จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ขา้งตน้ บริษทัจึงตั้งเป้าหมายระยะกลาง 3 ปี (2563-2565) ท่ีจะเป็น
ส่วนหน่ึงของ Value chain ของรถยนต์ไฟฟ้า และพฒันาศกัยภาพในการผลิตแม่พิมพแ์ละช้ินส่วนท่ีใช้วสัดุ
นํ้ าหนักเบา (Light weight parts) เพิ่มระบบการผลิตแบบอตัโนมติั เพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้และลดตน้ทุน 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้  

ทั้งน้ี จากสถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ไปยงัทัว่โลก ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกอุตสาหกรรม
ของไทยและทัว่โลก นอกจากน้ีการประกาศหยดุดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยของ บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส 
ประเทศไทย (GM) ในปี 2563 ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตข์องไทยดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนในปี 2564 จาก 3 ปัจจยั คือ 1) การมีวคัซีน   
โควิด-19 และเร่ิมทยอยฉีดวคัซีนอยา่งกวา้งขวาง 2) การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และ         
3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ดังนั้ น  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงคาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน และขยายตวั 5% จากปี 2563 โดยตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์รวม 
1,500,000 คนั โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศ จาํนวน 750,000 คนั และ การส่งออก จาํนวน 750,000 คนั  

ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งเร่งปรับตวัอย่างรวดเร็ว ปรับพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ และแนวโนม้ยานยนตส์มยัใหม่ คือ ยานยนตไ์ฟฟ้า และยานยนตอ์ตัโนมติั ตลอดจนการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึนจากผูผ้ลิตรถยนตท์ัว่โลก โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีนโยบาย ดงัน้ี 

 ขยายตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer ซ่ึงได้รับ “รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ 
ประจําปี 2560” จากสํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และไดข้ึ้นทะเบียน
เป็น “สินค้านวัตกรรมไทย” โดยมุ่งเนน้การขายรถให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มข้ึน โดยมีจุดเด่นดา้นการ
ออกแบบตวัถงัท่ีแตกต่างจากรถยนตท์ัว่ไป และสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ หรือดดัแปลงให้สามารถใชง้าน
ไดห้ลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น รถบรรเทาสาธารณะภยั, รถท่ีใช้ในการเก็บกูว้ตัถุ
ระเบิด (EOD), รถยนตบ์รรทุกสุนัขทหาร (K9), รถบงัคบัการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 
TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถควบคุมระบบส่ือสาร เป็นตน้ 

 รถมินิบัส ความยาว 7 เมตร 20 ท่ีน่ัง เพื่อรองรับการเปล่ียนรถตูโ้ดยสารประจาํทาง เป็นรถมินิบสัตาม
นโยบายของภาครัฐ และในอนาคตจะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

 ขยายโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์แห่งอนาคต อาทิ ผลิตช้ินส่วน
ตวัถงั โดยใชว้สัดุท่ีมีนํ้าหนกัเบา เช่น เหลก็ High Tensile, อลูมิเนียม หรือ คอมโพสิต, ผลิตช้ินส่วนพลาสติกท่ี
เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายใน (Trim parts), ผลิตเบาะรถยนต,์ รับจา้งประกอบรถยนตไ์ฟฟ้า, ออกแบบ และผลิต
รถมินิบสัไฟฟ้า  

 ขยายการผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถโม่ผสมคอนกรีต กระบะบรรทุกดัมพ์ และ
กระบะบรรทุกพว่งดมัพ ์ตูบ้รรทุกปีกนก ตูบ้รรทุก 10 ประตู และตูบ้รรทุกนํ้าหนกัเบา เป็นตน้  

 กระจายความเส่ียงไปยงัฐานลูกค้านอกกลุ่มยานยนต์ (Non-Auto) เช่น รถขดุตกั รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง 
รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เป็นตน้ 
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 เน้นการควบคุมตน้ทุนและลดค่าใชจ่้ายอย่างเขม้ขน้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ พฒันา
ความรู้และทกัษะของพนักงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

 บริษทัยงัคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้และการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีบริษทัไดรั้บการ
รับรองระบบ ISO 9001, IATF 16949 และ ISO 14001 รวมทั้งการผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้
ในเวลาท่ีกาํหนด โดยใชต้น้ทุนตามเป้าหมาย นาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการออกแบบ การ
ผลิต และการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั รวมทั้งยกระดบัความรู้ความสามารถของพนกังานทุกระดบั
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก โดยมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยัในการทาํงาน 
มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี ยงัมีแนวทางใน
การดาํเนินงานทั้งในระดบัคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 
   บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2516 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท เพื่อดาํเนินธุรกิจต่อเติมตวัถงัรถยนตเ์ป็นรถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์ 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงาน 
ตุลาคม  2516  จดัตั้งบริษทัในนาม บริษทั  ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท 
กนัยายน  2533  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทัฯ 
พฤศจิกายน 2533  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทัฯ 
กรกฎาคม 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้ใน บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ในอตัรา 99.99% ของทุนจด

ทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ โดยซ้ือท่ีราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้(100 บาท) 
สิงหาคม 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ลา้นบาท พร้อมทั้งจดัซ้ือเคร่ือง DIGITIZER  ซ่ึงช่วยในการออกแบบ

และทาํแม่พิมพ ์
มกราคม 2536  บริษทัฯ  เข้าถือหุ้นในบริษัท ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จาํกัด ในอตัรา 99.99% ของทุนจด

ทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ โดยซ้ือท่ีราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้(100 บาท) 
กมุภาพนัธ์ 2536  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทัฯ 
มีนาคม 2536 บริษทัฯ ไดล้ดสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จาํกดั และบริษทั ไทย วี.

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

กนัยายน  2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 320 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพื่อเสริมศกัยภาพทางภาคอุตสาหกรรม โดยลงทุนนาํ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ CAD&CAM มาใช้ในการออกแบบรถยนต์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงันาํ
เทคโนโลยกีารชุบเคลือบสีพื้นดว้ยระบบไฟฟ้า (EDP) มาใชก้ารผลิตรถ 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

พฤศจิกายน 2536  บริษทัฯ ไดท้าํการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียน
คาร์ จาํกดั (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 400 ลา้น
บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนในปี 2537 

พฤศจิกายน 2537  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทําการอนุญาต ให้บริษัทฯนําหุ้นเข้าซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มีนาคม 2540 จดัตั้งบริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัรา 41% ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้น
บาท (เรียกชาํระแลว้) เพื่อผลิตเบาะรถยนต ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถยนต ์

กนัยายน  2542 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั   จาํนวน 5.1 ลา้นบาท   รวมคิดเป็น 
46% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วม 

มีนาคม 2543 เพิ่มทุนในบริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จาํกดั 6.58 ลา้นบาท โดยสัดส่วนในการถือหุน้ยงัคง
เท่าเดิม คือ 94% 

พฤศจิกายน 2543  ร่วมลงทุนในบริษทั ไทยออโต ้บอด้ี แอสเซมบล้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 10.92 ลา้นบาท คิดเป็น  91%  
ของทุนจดทะเบียน และในบริษทั ไทยออโต ้ เพรสพาร์ท จาํกดั จาํนวนเงิน 47.32 ลา้นบาท คิด
เป็น 91% ของทุนจดทะเบียน 

เมษายน  2544 บริษทัไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย)  เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ 
จาํกดั ในอตัรา 99.53% ของทุนจดทะเบียน (380 ลา้นบาท) จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

มิถุนายน  2544 เพิ่มทุนในบริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั 10.01 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 91% 
ของทุนจดทะเบียนเท่าเดิม 

กรกฎาคม 2544 จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ออโตลิ้ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั    ทั้งหมด 10% ของทุนจดทะเบียน 
คือจาํนวน 15,000 หุ้น โดยขายในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาท ให้กบับริษทั ไทย วี.พี. 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (บริษทัท่ีเก่ียวโยง) 

สิงหาคม 2544 บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 380 ลา้นบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 
95 ลา้นบาท โดยเป็นการลดจาํนวนหุ้นลงตามสัดส่วนเดิม ทาํให้บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส 
จาํกดั (บริษทัย่อย) ยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั 99.53% ของทุน
จดทะเบียนเท่าเดิม 

ธนัวาคม 2544 บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 95 ลา้นบาท ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน 25 
ลา้นบาท โดยเป็นการลดจาํนวนหุ้นลงตามสัดส่วนเดิม ทาํให้บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส 
จาํกดั (บริษทัย่อย) ยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั 99.53% ของทุน
จดทะเบียนเท่าเดิม 

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

พฤษภาคม 2545        บริษทัฯ  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ลา้นบาท ใหเ้ป็นทุนจดทะเบียน 500ลา้น
บาท เพื่อจ่ายเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (ทุนชาํระแลว้ 499,997,497 บาท) 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

มกราคม 2547            บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 524,996,497 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 24,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นทั้ งหมดสํารอง  
ทั้งหมดไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธ์ิท่ีเสนอขายให้แก่
กรรมการ, ท่ีปรึกษาและหรือพนกังานของบริษทัตามโครงการ ESOP 2003 

มกราคม  2547          ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั โตโยตา้ จดัตั้ง บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั จาํนวนเงิน 22.35 
ลา้นบาท คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน 

      กนัยายน  2547         บริษทัฯ เข้าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จาํกัด จาํนวน                
3,066,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 306,670,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วน                
การถือหุ้นเดิม คือ 91% (บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั เพิ่มทุน จากเดิม 63,000,000 บาท 
เป็น 400,000,000 บาท) 

มีนาคม 2548             บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั ไทย วี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั จาํนวน                
188,000 หุ้น  ราคาหุ้นละ 100 บาท  รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน  18,800,000 บาท  เพื่อรักษาสัดส่วน                
การถือหุ้นเดิม คือ 94% (บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั เพิ่มทุนจากเดิม 5,000,000 บาท 
เป็น 25,000,000 บาท)  

ตุลาคม 2548              บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ร่วมลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือบริษทั 
ทีอาร์ยู ลีสซ่ิง จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 600,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมีสดัส่วนลงทุน 90% คิดเป็นเงิน 54,000,000 บาท 

มีนาคม 2549  บริษทั ไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทัไทยรุ่ง ทูลส์ 
แอนด ์ไดส์ จาํกดั 

ธนัวาคม 2550 บริษทั ทีอาร์ย ูลีสซ่ิง จาํกดั ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ลา้นบาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 15 
ลา้นบาท โดยเป็นการลดจาํนวนหุน้ลงตามสดัส่วนเดิม  

ธนัวาคม 2550 บริษทัฯ ร่วมลงทุนกบับริษทั เดลตา้ โคเงียว จาํกดั (ประเทศญ่ีปุ่น) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่
ช่ือ บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนลงทุน 30% คิดเป็นเงินลงทุน 60,000,000 บาท (เรียก
ชาํระค่าหุน้ 50% ในเดือนมกราคม 2551) โดยบริษทัร่วมทุนใหม่น้ี จะดาํเนินธุรกิจผลิตเบาะ และ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ สาํหรับรถยนต ์

สิงหาคม 2551 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั (บริษทัร่วม) จาํนวน 
300,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,000,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุน้เดิม คือ 30% (บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 200,000,000 บาท เป็น 
300,000,000 บาท) 

ธนัวาคม 2551 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยออโต ้บอด้ี แอสเซมบล้ี จาํกดั และ บริษทั ทีอาร์ย ู ลี
สซ่ิง จาํกดั ไดมี้มติให้เลิกบริษทั เน่ืองจากยงัมิไดป้ระกอบกิจการใด ๆ ตั้งแต่จดทะเบียนจดตั้ง
บริษทัมา โดยไดท้าํการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใน
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 และวนัท่ี 5 มกราคม 2552 ตามลาํดบั 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

พฤษภาคม- บริษทัฯ ซ้ือหุน้คืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามมาตรา 66/1 จาํนวน 9,216,700 หุน้ คิดเป็น  
พฤศจิกายน 2553 1.84% ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดยบริษทัฯ จะตอ้งถือหุน้ดงักล่าวไวเ้ป็น

เวลา 6 เดือน และหากภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ยงัจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมด 
บริษทัจะตอ้งทาํการลดทุนโดยการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้าํหน่ายออก และจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยต่์อไป 

พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัเงินลงทุนเฟสแรกกวา่ 300 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่และ
เพิ่มเคร่ืองจกัรท่ี บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั (บริษทัยอ่ย ท่ีจงัหวดัระยอง) เพื่อเพิ่มกาํลงั
การผลิต รองรับปริมาณงานช้ินส่วนจากลูกค้า โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
(โครงการ 2) และเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรในไตรมาส 1 ปี 2555 

มกราคม 2555 บริษทัฯ ขายหุ้นสามญัของบริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั (บริษทัร่วม) จาํนวน 10% ของ
ทุนจดทะเบียน ให้กับบริษทั โตโยต้า ออโต  ้บอด้ี คมัปะนี ลิมิเต็ด (ประเทศญ่ีปุ่น) เพื่อปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัใหม่ โดยบริษทัฯ ยงัคงถือหุ้นในบริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ 
จาํกดั (บริษทัร่วม) จาํนวน 20% ของทุนจดทะเบียน 

กมุภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั ไดมี้มติใหเ้ลิกบริษทั เน่ืองจากปริมาณ
งานลดลงอยา่งมาก จนทาํใหผ้ลการดาํเนินงานไม่คุม้ค่ากบัการดาํเนินธุรกิจต่อไป โดยไดท้าํการ
จดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 

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

กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้บริษทัฯ ขายหุ้นท่ีซ้ือคืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามมาตรา 
66/1 จาํนวน 9,216,700 หุน้ คิดเป็น 1.84% ของหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ โดยจะ
เร่ิมขายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2556 จนถึงวนัครบกาํหนดโครงการคือวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2556 หากบริษทัฯ ยงัจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมด บริษทัจะตอ้งทาํการลดทุนโดย
การตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้าํหน่ายออก และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชยต่์อไป 

เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 300,953,698 หุ้น จึงทาํให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จากเดิม 501,589,498 หุน้ เป็น 802,543,195 หุน้  

พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหบ้ริษทัฯ  ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ โดยการตดัหุน้ท่ีซ้ือ
คืนและมิไดจ้าํหน่ายเป็นจาํนวน 9,216,700 หุ้น โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชาํระแลว้ กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2556 

เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) ได้มีมติให้ลดทุนจด
ทะเบียน จากเดิม 793,326,495 หุ้น เป็น 492,372,797 หุ้น โดยการลดหุ้นสามญัท่ีรองรับการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

98,474,559 หุ้น  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น  ทําให้ทุนจดทะเบียนเป็น 
590,847,356 หุน้ 

เมษายน 2557 บริษทัฯ ร่วมทุนกบั Kyowa Sangyo Co.,Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั เอสบีซีเอส จาํกดั จดัตั้ง 
“บริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั” โดยมีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 20 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยไทยรุ่งฯ มีสัดส่วนลงทุน 49% คิดเป็นเงินลงทุน 
9.8 ลา้นบาท เพื่อผลิตช้ินส่วน และประกอบตวัถงัหอ้งโดยสาร สาํหรับรถอุตสาหกรรมหนกั, รถ
ขดุตกั และอ่ืนๆ 

พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ร่วมทุนกบั Nippon Trex Co.,Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่น), Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. 
(ประเทศญ่ีปุ่น) และ Mitsiam International Co.,Ltd. จดัตั้ง “บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จาํกดั” โดยมี
ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท โดยไทยรุ่งฯ มีสัดส่วนลงทุน 40% คิดเป็นเงินลงทุน 120 ลา้นบาท เพื่อต่อตวัถงัรถบรรทุก
ประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุก
หอ้งเยน็ ฯลฯ ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย 

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

พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 590,847,356 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล แต่มิไดจ้าํหน่ายออก จาํนวน 425 หุน้ และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนจาก 590,846,931 บาท เป็น 619,846,931 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จาํนวน 29,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และจดัสรรหุน้ทั้งหมดสาํรอง  ทั้งหมดไวเ้พื่อรองรับ
การใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธ์ิท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงาน
ของบริษทั ตามโครงการ TRU ESOP Warrant 2015 

กรกฎาคม 2562  บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จาํกดั (TTR) จาํนวน 15% จากผูถื้อหุน้เดิมราย
หน่ึง ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน TTR ของบริษทัฯ เพิ่มจากเดิม 40% เป็น 55% 

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

กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จาํกดั (TTR) จาํนวน 45% จากผูถื้อหุน้เดิมสอง
ราย และบริษทัฯ ขายหุ้นสามญัของ TTR ให้แก่กลุ่มเผอิญโชค จาํนวน 0.0003% ทาํให้สัดส่วน
การถือหุ้นใน TTR ของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 55% เป็น 99.9997% และบริษัท TTR เปล่ียน
สถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

สิงหาคม 2562 บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จาํกดั เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั”  
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

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

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

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

จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
10 กนัยายน 2546 ได้รับรางวลัผูส่้งออกสินคา้และบริการดีเด่น ประจาํปี 2546 (Prime Minister’s Export Award 

2003) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 3 รางวลั มีดงัน้ี 
1. รางวลัผูส่้งออกสินคา้ไทยดีเด่น ประเภทผูส่้งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) 
2. รางวลัผูส่้งออกสินคา้ไทยดีเด่น ประเภทท่ีใชต้ราสินคา้ของตนเอง (Distinguished Brand) 
3. รางวัลผู ้ส่ งออกสินค้าไทยดี เด่น  ประเภทท่ี มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 พฤษภาคม 2552    ได้รับประกาศนียบัตร  ISO9001:2008 โดยการรับรองจากสถาบัน  BVQI (Bureau Veritas 
Quality International) ในงานดา้นการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค ์ 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
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กรกฎาคม 2553 ได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 โดยการรับรองจากสถาบัน BVQI 
(Bureau Veritas Quality International) ในงานดา้นการผลิตข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์

กันยายน 2549-2553  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพนัธ์และด้านสวสัดิการแรงงาน 
ประจาํปี 2549-2553 โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  

14 กนัยายน 2555    บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2555) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

14 กนัยายน 2555    บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2555) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

29 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเกียรติบตัรผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมิน โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงาน ดา้นความปลอดภยั ประจาํปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

13 กนัยายน 2556    บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2556) จากกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

13 กนัยายน 2556   บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2556) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ประเภทรางวลับริษทั
จดทะเบียนด้านผลดําเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Award) ในกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีจดัข้ึนโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

20 สิงหาคม 2557 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 9 ปี ติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2557) 

                                   จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
20 สิงหาคม 2557 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2557) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  

17 กรกฎาคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2558) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
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17 กรกฎาคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2558) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  

16 กนัยายน 2558 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปลอดภยั โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ประจาํปี 2558 

 9 สิงหาคม 2559 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั การอนุรักษแ์ละฟ้ินฟูแม่นํ้าดีเด่น ประจาํปี 
2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

17 สิงหาคม 2559 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 11 ปี ติดต่อกัน  (พ.ศ. 2549 – 2559) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

17 สิงหาคม 2559 บริษทั ไทยรุ่งทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 9 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2551 – 2559) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

13 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ เน่ืองในโอกาสเขา้ร่วมโครงการ 
ตามรอยคนดี จากสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 

25 สิงหาคม 2560 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 12 ปี ติดต่อกัน (พ .ศ. 2549 - 2560) จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม                                   

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

19 กนัยายน 2560 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ไดรั้บรางวลั
ประกาศนียบตัรมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

5 ตุลาคม 2560 ผลงานรถยนต์ TR TRANSFORMER II ของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) ได้รับ
รางวลัชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ “รางวลันวตักรรมแห่งชาติ ประจําปี 2560” จากสํานักงาน
นวตักรรมแห่งชาติฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 ธนัวาคม 2560 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น  
ประจาํปี 2560 จากหอการคา้ไทย 

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

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

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

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

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

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

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

24 กนัยายน 2562 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บพระราชทานโล่ท่ีระลึก สถานประกอบการท่ีให้
ความสนับสนุนการบริจาคโลหิตต่อเน่ือง 20 ปีข้ึนไป จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ
สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

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

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

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

30 กนัยายน 2563 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
ไดรั้บประกาศนียบตัรมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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รางวลัท่ีได้รับจากลูกค้า 
5 กมุภาพนัธ์ 2553 ได้รับรางวลั Excellent Quality Reward 2009 จากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
26 กมุภาพนัธ์ 2553 ไดรั้บรางวลั Best Quality Award 2009 และ Best Delivery Award 2009 (Component Part) จาก

บริษทั H-One Parts (Thailand) จาํกดั 
4 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้รับรางวลั Excellent Delivery Reward 2010 จากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
4 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้รับรางวัล  Zero Defect Award 2010 (Component Part) จากบริษัท  H-One Parts (Thailand) 

จาํกดั 
9 กมุภาพนัธ์ 2554  ไดรั้บรางวลั  Quality Prize จากบริษทั ICL (Thailand) จาํกดั 
3 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้ รั บ ร างวัล  Excellent Delivery Reward, Excellent Quality Reward และ  Excellent Good- 

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

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

โคมตัสุ จาํกดั (BKC) 
9 มกราคม 2558 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “Quality Awards” จากบริษทั ไทย โคเบว

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

Performance Award” จากบริษทั บางกอกโคมตัสุ จาํกดั (BKC) 
16 ตุลาคม 2559 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไดรั้บรางวลั “Supplier Quality Exellence Award” ประจาํปี 

2558 จากบริษทั เจอเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั (GM)  
19 เมษายน 2560 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั “Excellent Quality, Delivery and Cost 

Performance Award ” จากบริษทั บางกอกโคมตัสุ จาํกดั (BKC) 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

- การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์มุ่งเนน้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑร์ถยนตด์ดัแปลงประเภทต่าง ๆ และการ
รับจา้งออกแบบวิจยั การดดัแปลงรถประเภทต่าง ๆ แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

- การผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก ผลิตเบาะรถยนต ์เพื่อจาํหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต,์ รถจกัรยานยนต,์ 
ช้ินส่วนสาํหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่
ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนอิเลค็ทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งผลิตเพื่อใชภ้ายในบริษทัฯ เอง  

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

 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด (TRT) ประกอบธุรกิจดา้นการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดสําหรับ
การผลิต โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  

 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากัด (TAP) เร่ิมเปิดดาํเนินการในเดือน มิถุนายน 2545 ตั้งโรงงานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง เพื่อรองรับการขยายกาํลงัการผลิตช้ินส่วน โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI เพื่อจาํหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ในพื้นท่ีบริเวณอีสเทอร์น ซีบอร์ด และบริเวณ
ใกลเ้คียง รวมถึงตลาดส่งออก และเม่ือปี 2555 ขยายโรงงานใหม่เพิ่มอีก 1 โรงงาน  

 บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จํากัด (TTR) เปิดดาํเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2558 ประกอบธุรกิจต่อตวัถงัรถบรรทุก
ประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเยน็ ฯลฯ 
ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย โดยตั้งโรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี 

 บริษัท ไทย วี.พ.ี ออโต้เซอร์วสิ จํากดั  (TVS) ประกอบธุรกิจดา้นจาํหน่ายอะไหล่ และศูนยบ์ริการหลงัการขาย  
สาํหรับรถอเนกประสงคข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  

 บริษัท  ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด (TUC) เป็นบริษทัย่อยของ TVS ซ่ึงเขา้ลงทุนในปี 2544 ปัจจุบนัดาํเนินธุรกิจ
จาํหน่ายรถยนต ์

 บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอช่ัน จํากดั (TAC) เป็นบริษทัร่วมทุนกบักลุ่มบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประกอบธุรกิจ
ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสาํหรับ Special Purpose Vehicle  

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากดั (DTC) เป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Delta Kogyo ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัตั้งบริษทัข้ึน
ในปี 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับรถยนต ์โดยตั้งโรงงานอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง 

 บริษัท เคยีววะ ไทยรุ่ง จํากดั (KTR) เป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Kyowa Sangyo Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่นจดัตั้ง
บริษทัข้ึนในปี 2557 เพื่อประกอบธุรกิจประกอบตวัถงัหอ้งโดยสาร และผลิตช้ินส่วน สาํหรับรถอุตสาหกรรม
หนกั (Industrial Machinery), รถขดุตกั, รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง, รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร, รถแทรกเตอร์
ทางการเกษตร 
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นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในกลุ่ม ให้บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจ ให้มีกาํไรดว้ย
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ  และภายใตก้รอบนโยบายจากบริษทัแม่ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2561-2563 
       หน่วย ลา้นบาท 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการ
โดย 

% การถือหุน้ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

ธุรกิจผลิตอุปกรณ์สาํหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ TRU, TAP, 
TRT 

91, 94 823.65 52 1,324.15 50 1,580.79 61 

ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
รถยนต ์

TRU, TTR 99.99 459.34 29 666.00 25 592.15 23 

ธุรกิจจาํหน่ายรถยนตศ์ูนยบ์ริการรถยนต ์ TRU, TVS, 
TUC 

94, 99.53* 240.18 15 391.19 15 353.32 14 

รายไดข้ายและบริการอ่ืน ๆ   6.89 1 5.12 0 3.39 0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,530.06 97 2,386.47 90 2,529.65 98 

รายไดอ่ื้น ๆ   45.77  3 **254.93 10 47.14 2 
รวมรายได้ท้ังส้ิน   1,575.83 100 2,641.39 100 2,576.79 100 

* TRU ถือหุ้นใน TVS 94% และ TVS ถือหุน้ใน TUC 99.53% 
** รายไดอ่ื้น ๆ ปี 2562 รวมกาํไรจากการซ้ือกิจการบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั (TTR) 202.34 ลา้นบาท  

2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์  
2.1. การรับจ้างประกอบและดดัแปลงรถยนต์ต่าง ๆ 

  2.1.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์  
 - ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ รับจา้งพฒันาและดดัแปลงรถยนต์กระบะเพื่อเป็นรถใช้งานเฉพาะดา้น ไดแ้ก่รถยนต์ TR 
Transformer ซ่ึงเป็นรถยนต์ตรวจการณ์ ท่ีมีพื้นท่ีภายในห้องโดยสารท่ีกวา้งกว่ารถทั่วไป และสามารถ
จดัรูปแบบท่ีนั่งได้หลากหลายตั้งแต่ 5 -11 ท่ีนั่ง  และสามารถดัดแปลงให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น 
รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม รถบรรเทาสาธารณภยั รถควบคุมระบบส่ือสาร รถหุ้มเกราะ รถควบคุมอากาศ
ยานไร้คนขบั  เป็นตน้ 

นอกจากน้ีทางบริษทัฯ มีรับจา้งการประกอบ รถยนตโ์ดยสารขนาดเล็ก ( Mini Bus) ขนาด 7 เมตร 20 ท่ี
นั่ง และสามารถปรับเปล่ียนจาํนวนท่ีนั่งไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ (ภายใตก้ฏหมายกรมขนส่ง)  เพื่อให้
ผูป้ระกอบการไดใ้ชแ้ทนรถตู ้และเป็นรถรับส่งพนกังานหรือใชใ้นกิจการของบริษทั  

บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัทางภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้า (EV) 
-   ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  

จากความนิยมในการใชร้ถยนตอ์เนกประสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้ตลาดรถกลุ่มน้ีจะขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการรถยนตค่์ายต่าง ๆ (Brand Owner) ใหค้วามสนใจในการเขา้มาทาํตลาดรถยนต์
ประเภท PPV มีจาํนวนมากข้ึน  ส่งผลให้มีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ ์
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และการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน และสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้ความ
แตกต่าง เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการใช้งานของลูกคา้ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมและสามารถ
แข่งขนัไดใ้นตลาด 

สาํหรับรถโดยสารขนาดเล็ก (Mini bus) ปัจจุบนัมีรถท่ีนาํเขา้จากจีน และมีอู่ท่ีรับจา้งต่อตวัถงัเกิดข้ึน
เป็นจาํนวนมาก ทําให้ราคาตํ่ากว่ารถท่ีผลิตในประเทศ  การแข่งขันทางการตลาดเกิดข้ึนสูงมาก และ
ผู ้ประกอบการรถตู้ส่วนใหญ่ต้องการรถท่ีมีราคาถูก  ทําให้ทางบริษัทฯ  ต้องเน้นเร่ืองคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑเ์พื่อใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจ 

 

2.1.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
-    กลยุทธ์การแข่งขนั  

บริษทัฯ มุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดบัสากล รวมถึงมุ่งเน้นการ
ออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น แขง็แกร่ง เท่ห์ มีสไตล ์ไม่เหมือนใคร และมากดว้ยประโยชน์ใชส้อย  
โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีชอบรูปทรงภายนอกท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั และชอบการเดินทางท่องเท่ียวต่างจงัหวดั 
รวมถึงการกาํหนดราคาขายให้มีความคุม้ค่า ค่าบาํรุงรักษาตํ่า สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัในตลาดทั้งคู่
แข่งขนัทางตรงและทางออ้มได ้

-    การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 โดยปีน้ีจะเน้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แบบ On Line เพื่อให้ลูกคา้รู้จกัสินคา้ไดม้ากข้ึนและหาก

ลูกคา้สนใจทดลองขบั ทางบริษทัฯ มีนโยบายนาํรถไปใหท้ดลองขบัถึงบา้น  และส่ือทางเลือกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพื่อ
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย รวมถึงรายการส่งเสริมการ
ขายท่ีหลากหลายตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัลูกคา้ทั้งเก่าและใหม่ โดยการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ  

-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มลูกคา้รถ TR Transformer คือ หน่วยงานราชการ และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  
นกัการเมือง และหน่วยงานต่างๆ  อายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป  และเป็นผูท่ี้มีเหตุมีผลในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์ดย
คาํนึงถึงความคุม้ค่าในการใชง้านและช่ืนชอบรูปทรงภายนอกและอรรถประโยชน์ของรถเป็นหลกั  
 กลุ่มลูกคา้รถ Minibus คือ ผูป้ระกอบการรถตูโ้ดยสารประจาํทาง ธุรกิจโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล 
และรถรับส่งพนกังาน 

-   การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย  
ทางบริษทัฯ จะเป็นผูจ้าํหน่ายเอง มี Show Room Thai Rung Center จาํนวน 1 โชวรู์ม ท่ีวิภาวดีรังสิต 

และมีตวัแทนจาํหน่ายในเขตภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก กลุ่มเป้าหมาย
จะเป็นเจา้ของกิจการ เศรษฐีในต่างจงัหวดั  

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

สําหรับ  Minibus ทางบริษัทฯ  จะเป็นผู ้จ ําหน่ายเอง และรับจ้างประกอบ  โดยเน้นลูกค้ากลุ่ม
ผูป้ระกอบการรถตูโ้ดยสารประจาํทาง ธุรกิจโรงเรียน  หน่วยงานต่าง ๆ และรถรับส่งพนกังาน 

-   สัดส่วนการจําหน่าย  
บริษทัฯ จาํหน่ายรถยนต์ TR Transformer และ Mini Bus  ภายในประเทศ 100% และเร่ิมขยายตลาด

ในการส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลงักา บงัคลาเทศ และติมอร์  
-   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อทุกอุตสาหกรรมของไทยและทัว่โลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า ปี 
2564 ยอดผลิตรถยนตข์องไทยประมาณ 1.5 ลา้นคนั แบ่งเป็นยอดขายรถยนตใ์นประเทศ 0.75 ลา้นคนั และ
ยอดส่งออกต่างประเทศ 0.75 ลา้นคนั   

-    สภาพการแข่งขนัในอนาคต  
สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ผูบ้ริโภคจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปเลือกซ้ือรถยนตพ์ลงังาน

ทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งรถจากต่างประเทศท่ีมีราคาประหยดั เช่น รถจากประเทศจีน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ดงันั้นค่ายรถทุกแห่งต่างจาํเป็นตอ้งงดักลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อแยง่ชิงลูกคา้อยา่งดุเดือด 
ซ่ึงนอกจากแคมเปญส่งเสริมการขายแลว้ การเปิดตวัรถรุ่นใหม่กเ็ป็นอีกกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะช่วยผลกัดนัยอดขาย 
และรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  รวมถึงการการปรับโครงสร้างภาษีรถยนตใ์หม่ ทาํให้
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับเปล่ียนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและ สอดคลอ้ง
กบัทิศทางการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก สําหรับบริษทัฯ นั้น นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์รุ่น
ปัจจุบนัแลว้ บริษทัฯ ก็มีเป้าหมายท่ีจะนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายใหเ้พิ่มมากข้ึน 
   

    2.1.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
-  นโยบายการผลติ  

  มุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพสินคา้ให้เทียบเท่าระดบัมาตรฐาน โดยใช้ระบบการผลิตแบบดึง [Pull 
System] เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามมาตรฐาน ในราคาท่ีแข่งขนัได ้และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้
ในเวลาท่ีกาํหนด รวมทั้งมุ่งเน้นให้ระบบการผลิตไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯไดมี้มาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นเสียง แสงสวา่ง อากาศ และขยะ เป็นประจาํปีละ 2 คร้ัง  

-  การจัดหาวตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศ และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ ในปี 2563 

วตัถุดิบท่ีมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ ราคาจะปรับข้ึนลงตามอตัราแลกเปล่ียน 
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-  การกาํจัดวตัถุดบิ  
ในกระบวนการประกอบและดดัแปลงรถยนตจ์ะประกอบดว้ยกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์ ซ่ึง

เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ มลพิษทางดา้นนํ้ าเสีย มลพิษ
จากกากของเสียอนัตราย และมลพิษทางอากาศ โดยบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2535 และระเบียบขอ้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
นํา้เสียจากการผลติ 
นํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต จะถูกรองรับด้วยระบบบาํบัดนํ้ าเสียท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมกาํหนดก่อนทาํการปล่อยนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการบาํบดัแลว้ ออกสู่ภายนอกโรงงาน โดยบริษทัมีนโยบาย
ลงทุนในการปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนกว่าเดิม และจะตอ้งทาํให้คุณภาพนํ้ าท้ิงของ
บริษทัฯอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงระบบบาํบัดนํ้ าเสีย ท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการในปัจจุบัน แยก
ออกเป็น 2 ระบบ คือ  

 -  ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีสารเคมีเจือปน (Degrease) วิธีการบาํบดัโดยใชส้ารเคมีในการตกตะกอนของเสีย 
 - ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Spray Booth) วิธีการบาํบดัโดยใชส้ารเคมีในการตกตะกอนเบ้ืองตน้และ

ระบบชีวะภาพแบบ Activated Sludge (AS) เพื่อบาํบดันํ้าเสียใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
ในการบาํบดัและควบคุมระบบ จะถูกดูแลโดยฝ่ายงานวิศวกรรมโรงงานของบริษทัฯ และมีรายละเอียดการใช้

สารเคมีในการบาํบดั ดงัน้ี 
โซดาไฟ, กรดซลัฟิวริก : ใชป้รับสภาพความเป็น กรด ด่าง ของนํ้าเสียใหเ้หมาะสมต่อการตกตะกอน 
เฟอร์ริคคลอไรด ์ : ใชเ้พื่อใหน้ํ้าเสียตกตะกอน 
Polymer : ใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการจบัตวัของตะกอนและเกิดการตกตะกอนไดดี้ข้ึน 
ขณะทาํการบาํบดัพนกังานผูค้วบคุมดูแลระบบจะตรวจสอบคุณภาพนํ้าหลงัการบาํบดัโดยใชเ้คร่ือง pH Meter 

สําหรับวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่วง 5.5 - 9 และวดัสี กล่ิน โดยใชก้ารวดัดว้ยตาเปล่า นอกจากนั้น ทาง
บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งและ
ตรวจวดัค่าคุณภาพนํ้าเสียใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ดงัน้ี 

-   นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย เดือนละ 1 คร้ัง 
-   นํ้าท้ิงหลงัการบาํบดันํ้าเสีย เดือนละ 1 คร้ัง 
-   นํ้าท้ิงก่อนระบายออกนอกโรงงาน สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
กากของเสียอนัตราย  
บริษทัไดใ้ชร้ะบบม่านนํ้าหมุนเวียนในหอ้งพ่นสี ซ่ึงเป็นระบบสาํคญัในการดกัจบัละอองสีก่อนปล่อยอากาศ

ออกภายนอก ส่งผลใหเ้กิดกากตะกอนท่ีเป็นของเสียอนัตราย โดยกากตะกอนสีเหล่าน้ี จะตอ้งถูกกาํจดัใหถู้กวิธีเพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ทางบริษทัฯ จึงไดว้่าจา้ง บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
เทคโนโลย ี(1991) จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูท้าํหนา้ท่ีขนยา้ยและกาํจดักากของเสียอนัตรายเหล่าน้ี โดยวิธีฝังกลบท่ีได้
มาตรฐานและใบอนุญาตจากกรมโรงงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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กากสีท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในแต่ละวนั จะถูกบรรจุในถุงขนาด 10 กิโลกรัม รวบรวม และขนยา้ยไป
เก็บรวบรวมในโรงพกัขยะท่ีมีระบบป้องกนัการชะลา้งจากนํ้ าฝน และมีระบบรวบรวมนํ้าชะลา้งจาก  ตวักากสี เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนสู่ดินและแหล่งนํ้าบริเวณใกลเ้คียง 

มลพษิทางอากาศ 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองมลพิษทางอากาศอยา่งมาก โดยคาํนึงถึงผลกระทบทางอากาศท่ีอาจเกิดข้ึนกบั

มวลชนรอบขา้ง บริษทัจึงมีนโยบายลงทุนในการปรับปรุงระบบจุ่มสีและพ่นสีหลายลา้นบาท เพื่อให้ระบบจุ่มสี
และพน่สีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สร้างความมัน่ใจไดว้า่จะไม่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศจะเกิดจากกระบวนการผลิต 2 กระบวนการคือ กระบวนการชุบสี EDP ซ่ึงในกระบวนการ
น้ีจะมีการบาํบดัอากาศดงักล่าวดว้ยการใช ้Activated Carbon ในการดูดซับกล่ิน ส่วนกระบวนการพ่นสี จะมีการ
บาํบดัดว้ยการดูดละอองสีใหผ้า่นม่านนํ้า เพื่อจบัมวลสารจากอากาศใหร้วมกบันํ้าและปล่อยอากาศท่ีบาํบดัแลว้ออก
ทางปล่องระบายอากาศ ส่วนนํ้าเสียท่ีไดจ้ะถูกบาํบดัดว้ยระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Spray Booth) 

ทางบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 ตั้งแต่ปี 2548 และในปี 
2562 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวเลอ้ม ISO 14001:2015 พร้อมทั้งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผลเป็นประจาํทุกปี และบริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการควบคุม มลพิษทางนํ้ า มลพิษทาง
อากาศ และมลพิษทางกากของเสียอนัตราย เพื่อให้คาํแนะนํา แนวทางเก่ียวกับระบบการจดัการควบคุมมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯไดมี้แนวทางในการดูแลและจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

2.1.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
  เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสญัญาคา้งส่ง 

 2.2   การผลติช้ินส่วนและรับจ้างประกอบ (Press Parts and Assembly) 
2.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

-  ลกัษณะผลติภัณฑ์  
ก) ช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป  (Stamping or press part) สําหรับใช้ในการประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต ์

เคร่ืองจกัรสาํหรับอุตสาหกรรม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองใชใ้นการเกษตร เป็นตน้ 
ข) ช้ินส่วนพลาสติกข้ึนรูป โดย Vacuum Mould สาํหรับใชเ้ป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถ 
ค) ผลิตเบาะรถยนต ์
ง) รับจา้งประกอบ และ/หรือ พน่สีช้ินส่วนต่าง ๆ 
-  ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 

ขอ้ตกลงในการเปิดการคา้เสรี (FTA) ระหว่างประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาํให้ผู ้
ประกอบรถยนตมี์ทางเลือกไดม้ากข้ึน โดยการหนัไปนาํเขา้ช้ินส่วนเป็น CKD แทน หากราคานาํเขา้นั้นตํ่ากว่า
ราคาช้ินส่วนท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงต่อไปจะเป็นปัญหาการแข่งขนักนัทัว่โลก อีกทั้งผูป้ระกอบการจาก
ญ่ีปุ่นไดย้า้ยฐานการผลิตมาท่ีประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โอกาสท่ี Supplier ไทยจะเป็น Tier 1 ก็น้อยลง ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการคนไทยตอ้งแข่งขนัรุนแรงข้ึน ดงันั้น ผูผ้ลิตช้ินส่วนภายในประเทศจะตอ้งพยายามบริหาร และ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ในดา้นคุณภาพ ราคา การ
ส่งมอบและบริการ 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

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

 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีท่ีเร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ 

ปีท่ีส้ินสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้นําผู ้เช่ียวชาญหรือช่างฝีมือต่างด้าวพร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจํานวน  และกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2560 จนกวา่จะขอ
ยกเลิกบตัร
ส่งเสริม 

2. ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 

 ปี 2560 ปี 2563 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อย 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายได้
ภายหลงัจากไดรั้บบตัรส่งเสริม 

ปี 2560 ปี 2563 

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ปี 2560 ปี 2563 

5. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ สาํหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจาํหน่าย
ในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ังแรก 

6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ังแรก 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ผลิตช้ินส่วนตวัถงัโลหะ ช้ินส่วนพลาสติก และไฟเบอร์กลาส  สําหรับรถยนต ์แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1453 (1)/2544   ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544  

 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีท่ีเร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ 

ปีท่ีส้ินสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้นําผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝี มือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจํานวน  และกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2549 จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

2. ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

 ปี 2544 ปี 2549 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทั
สามารถนําผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาํไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั
แต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

ปี 2545 ปี 2553 

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ปี 2545 ปี 2553 

5. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ปี 2553  ปี 2558 

6. ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติ สําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ี
นาํเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อจาํหน่ายในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ังแรก 

7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

5 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ังแรก 

8. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา จํานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

ปี 2545 ปี 2555 

9. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

จนกวา่จะหกั
ครบร้อยละ25 
ของเงินลงทุน 

10. ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้ ยงัไม่เร่ิม
ใชสิ้ทธ์ิ 

จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ไดข้ยายการลงทุนโดยการสร้างโรงงานใหม่ และไดรั้บการส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินส่วนตวัถงัโลหะ ช้ินส่วนพลาสติก และไฟเบอร์กลาส  สําหรับ
รถยนต์ แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต (โครงการ 2)  ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1610 (2) /2554  ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2554  
 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีท่ีเร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ 

ปีท่ีส้ินสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้นําผู ้เช่ียวชาญหรือช่างฝีมือต่างด้าวพร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจํานวน  และกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2554 จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

2. ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

 ปี 2554 ปี 2559 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
นั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
บริษทัสามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาํไร
สุทธิท่ีเกิดข้ึน   ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือ
หลายปีกไ็ด ้

ปี 2555       ปี 2563  

4.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

      ปี  2563 

5. ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

      ปี 2568  

6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชผ้ลิตเพื่อส่งออก  
เป็นเวลา 5  ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

5 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ังแรก 

7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

5 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ังแรก 

8. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา จาํนวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

ปี 2565 

9. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

จนกวา่จะหกั
ครบร้อยละ25 
ของเงินลงทุน 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
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2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
-  กลยุทธ์การแข่งขนั 

- จากภาวะการตลาดของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการ
เพิ่มศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เช่น 

ดา้นคุณภาพ    โดยการนําระบบควบคุมคุณภาพ IATF 16949:2016 เข้ามาใช้ในการบริหาร
คุณภาพ 

ดา้นตน้ทุน       บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการลดตน้ทุน (Cost Reduction) โดยการทาํ VA/VE เพื่อ
ควบคุมตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้มากข้ึน รวมถึงรักษาความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนับนราคาท่ีลูกคา้พึงพอใจ 

ด้านการส่งมอบ   โดยการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด จึงทําให้สามารถส่งมอบ  
ช้ินส่วนแก่ลูกคา้ไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงการบริหารการจดัส่งให้มี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า  

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

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

- การนํากระบะพื้นเรียบ (Flat Deck) มาเป็น Product Champion เพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงการผลิตเพื่อ
จาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

- เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ จึงได้ขยายธุรกิจช้ินส่วน OEM ไปยงัหมวดเคร่ืองมือการ
ก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) 

- มุ่งเน้นการให้บริการแบบ One stop service สําหรับงานรับจา้งประกอบ และงานดดัแปลงต่าง ๆ เช่น 
งานเช่ือม ทาํสี และตกแต่งภายใน เป็นตน้ 

- บริษทัฯ ไดจ้ดัโปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ทุกรายตลอดทั้งปี 
และมีการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ในแต่ละปีไวด้ว้ย 

-  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ระดบัพรีเม่ียม ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ  ผูป้ระกอบการในหมวดเคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

-  การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ตวัแทนของบริษทัฯ จะเป็นผูติ้ดต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง

รวมถึงการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น มาช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อกบัลูกคา้ดว้ย รวมถึงการเพิ่มโอกาสใน
การขายโดยผ่านช่องทางของพันธมิตรจากต่างประเทศ (ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลีย) เพื่อช่วยแนะนําลูกค้าจาก
ต่างประเทศใหบ้ริษทัฯ 
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-   สัดส่วนการจําหน่าย 
  ในปี 2563 เป็นการจาํหน่ายภายในประเทศ 98%  ต่างประเทศ 2%   

-  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า ปี 2564 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย จะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน 
โดยยอดผลิตรถยนตข์องไทยประมาณ 1.5 ลา้นคนั เพิ่มข้ึน 5% จากปีก่อน แบ่งเป็นยอดขายรถยนตใ์นประเทศ 
0.75 ล้านคัน และยอดส่งออกต่างประเทศ 0.75 ล้านคัน ดังนั้ นธุรกิจช้ินส่วนจึงมีแนวโน้มเติบโตตาม
อุตสาหกรรมยานยนต ์

-  สภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน มีแนวโน้มท่ีรุนแรงมากข้ึน นอกจากผูป้ระกอบการ

ภายในประเทศแล้ว ยงัมีผูป้ระกอบการจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ภายใต้เง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยจากการ
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐ ขอ้ตกลงของเขตการคา้เสรี (FTA, AFTA)  ดงันั้น ผูป้ระกอบการภายในประเทศ
จะตอ้งจดัเตรียมและพฒันาบุคลากรท่ีมีความสาํคญั เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างผูช้าํนาญงาน เป็นตน้ รวมถึง
แสวงหาพนัธมิตร เพื่อเพิ่ม Know how เทคโนโลยีการผลิต  และเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อให้
ตอบสนองต่อมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงการรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2.3    การจัดหาผลติภัณฑ์ 
  -   นโยบายการผลติ   

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพสินคา้ และผลิตสินคา้ให้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ในเวลาท่ีกาํหนด
และการพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์โดยนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และ
นวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใชเ้พื่อ ทดแทนการขาดแคลนแรงงานและค่าจา้งท่ีเพิ่มสูงข้ึน  นอกจากน้ี ทางบริษทั
ได้นําระบบ KAMBAN เขา้มาใช้บริหารการผลิตช้ินส่วน และใช้ KAIZEN และ 5S เพื่อพฒันา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิต มุ่งเน้นในการกาํจดัความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดต่อลูกคา้ในดา้นการส่งมอบสินคา้, คุณภาพของสินคา้, ราคาท่ีเหมาะสม 

  -  การจัดหาวตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่เหล็กแผ่น เหล็ก coil ซ่ึงราคาเหล็กในปี 2563 โดยเฉล่ียลดลงจากปี

ก่อนเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นการปรับราคาตามสภาวะตลาดโลก และอตัราแลกเปล่ียน  
   -  การกาํจัดวตัถุดบิ 

กระบวนการผลิตช้ินส่วน จะมีวตัถุดิบเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิต คือ เศษเหล็กซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษจากกากของเสียอนัตรายโดยบริษทัฯได้ปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 และระเบียบขอ้กฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

2.2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 บริษทัฯ ไม่มีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
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2.3  การผลติแม่พมิพ์และอุปกรณ์จับยดึสําหรับการผลติ  (Die & Jig) 
2.3.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

-  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
เป็นแม่พิมพ์ (Die) และอุปกรณ์จับยึดสําหรับการผลิต (Jig) สําหรับใช้ในการผลิตช้ินส่วน เพื่อ

ประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์  รถดัดแปลงต่างๆ , รถบรรทุก , เค ร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรม 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เป็นตน้ 

-  ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 
อุตสาหกรรมแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต เป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ รวมถึงบุคลากรท่ีมีความชาํนาญเฉพาะทาง และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของการผลิต
ช้ินส่วนซ่ึงจะมีปริมาณ Demand แปรผนัไปตาม Model Life และแผนการออกรถรุ่นใหม่ของค่ายรถยนตต่์าง ๆ 
และจะมีช่วงระยะเวลาในการผลิตค่อนขา้งจาํกดั จึงทาํให้ในบางช่วงงานลน้กาํลงัการผลิต  การหา Outsource 
maker งานแม่พิมพย์าก ในขณะท่ีบางช่วงไม่มีการออกรถรุ่นใหม่ ปริมาณงานกจ็ะนอ้ยลง 

บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จาํกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการ ผลิตแม่พิมพ ์(DIE) การซ่อมแซมแม่พิมพท่ี์ผลิตเอง และอุปกรณ์จบัยึด (JIG & FIXTURE) ประเภท 
4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และช้ินส่วน (โครงการ 2) ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1867(2)/2555 ลงวนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2555 และไดรั้บอนุญาตใหน้าํผูเ้ช่ียวชาญหรือช่างฝีมือต่างดา้วพร้อมครอบครัวเขา้มาภายในประเทศ
ตามจาํนวน และกาํหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตใหท้าํงาน
เฉพาะตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัร” ซ่ึงยงัสามารถใชสิ้ทธิไดจ้นกวา่บริษทัฯ จะขอยกเลิก 

 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีท่ีเร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ 

ปีท่ีส้ินสุด 

1 . ได้รับอนุญาตให้นําผู ้เช่ี ยวชาญหรือช่างฝี มือต่างด้าวพ ร้อมครอบครัวเข้ามา
ภายในประเทศตามจํานวน  และกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปี 2555 จนกวา่จะขอ
ยกเลิก 

2.ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 

 ปี 2555 ปี 2561 
 

3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทั
สามารถนําผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาํไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั
แต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

ปี 2555       ปี 2564 
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สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีท่ีเร่ิมต้น
ใช้สิทธ์ิ 

ปีท่ีส้ินสุด 

4. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลา ตามขอ้ 3 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธิ 

      ปี 2564 

5. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใช้ผลิตเพื่อส่งออก  
เป็นเวลา 1  ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ัง

แรก 
6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพื่อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

1 ปี นบัแต่วนั
นาํเขา้คร้ัง

แรก 
7. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา จํานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

  ปี 2564 

8. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ยงัไม่เร่ิมใช้
สิทธ์ิ 

จนกวา่จะหกั
ครบร้อยละ25 
ของเงินลงทุน 

 

2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
-  กลยุทธ์การแข่งขนั 

- จากภาวการณ์ตลาดในอุตสาหกรรมแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิต มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการเพิ่มศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เช่น 
ดา้นคุณภาพ โดยการนาํระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 เขา้มาใชใ้นการบริหารคุณภาพ 
ดา้นตน้ทุน บริษัทฯ ได้จัดทําโครงการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยการทํา VA/VE เพื่อ

ควบคุมตน้ทุน และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนับนราคาท่ีลูกคา้พึงพอใจ 
รวมถึงทาํการอบรมพนกังานเพ่ือเพิ่มศกัยภาพใหส้ามารถรองรับงานใหม่เพิ่มข้ึน 

ดา้นการส่งมอบ โดยการวางแผนและควบคุมการผลิตอยา่งใกลชิ้ด จึงทาํใหส้ามารถส่งมอบแม่พิมพ์
และอุปกรณ์การผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงการบริหารการ
ส่งมอบอยา่งมีประสิทธิภาพและใหคุ้ม้ค่า  

- หาพนัธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อเขา้ร่วมประมูลงาน แบบ Turnkey และ ขยายตลาด  รวมถึง 
การเพิ่มกาํลงัการผลิต  

- เป็นผูส้ร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิตในระดบั Tier 2 ให้กบั Tier 1 ของต่างประเทศ 
เช่น ยโุรป อเมริกา อินเดีย ไตห้วนั ซ่ึงตอ้งการ outsource งานไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่  

- ขยายตลาดใหม่ ๆ ไปยงัหมวดเคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร   
รถบรรทุกใหญ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

- ใหบ้ริการแบบ One stop service สาํหรับงานการออกแบบวิจยัดดัแปลงต่าง ๆ ตลอดจนงานแม่พิมพแ์ละ
อุปกรณ์การผลิต 
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-  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เคร่ืองมือการก่อสร้าง และเคร่ืองมือ

อุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และจีน 
ซ่ึงยงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก รวมถึงผูส้ร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิต ระดบั Tier 1 ใน
ต่างประเทศ 

-  การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 
 ตวัแทนของบริษทัฯ จะเป็นผูติ้ดต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
รวมถึงผูผ้ลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิต ท่ีเป็น Tier 1   นอกเหนือจากนั้น ยงัมีการว่าจ้าง
ผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น มาช่วยในการติดต่อกบัลูกคา้ เพิ่มอีกหน่ึงช่องทางดว้ย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขายโดย
ผ่านช่องทางของพนัธมิตรจากต่างประเทศ (ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลีย) เพื่อช่วยแนะนําลูกคา้จากต่างประเทศให้
บริษทัฯ 

-  สัดส่วนการจําหน่าย 
 ในปี 2563 เป็นการจาํหน่ายภายในประเทศ 84%, ต่างประเทศ 16% 

-  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
   ในปี 2564 คาดว่าอุตสาหกรรมการทาํแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดในประเทศจะมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจาก ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้ทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ไปแล้ว บริษัทยงัมุ่งเน้นในการหางานจาก
ต่างประเทศ หรือจากผูป้ระกอบรถยนตท่ี์ยา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยเพิ่มข้ึน หรือ ไปยงัหมวดเคร่ืองมือ
การก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถบรรทุกใหญ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์เช่น 
ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

-  สภาพการแข่งขันในอนาคต 
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิตมีแนวโน้มท่ีรุนแรง

มากข้ึน นอกจากผูป้ระกอบการภายในประเทศแลว้ ยงัมีผูป้ระกอบการจากต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุน ภายใต้
เง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยจากการส่งเสริมลงทุนของรัฐ  ขอ้ตกลงของการเปิดการคา้เสรี (FTA, AFTA, AEC) และ
การบริหารงานดา้นบุคลากร   ดงันั้น ผูป้ระกอบการภายในประเทศจะตอ้งจดัเตรียมและพฒันาบุคลากรท่ีมี
ความสําคญั เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างผูช้าํนาญงาน เป็นตน้ รวมถึงแสวงหาพนัธมิตร เพื่อเพิ่ม Know 
how เทคโนโลยีการผลิต และเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง 
ประเทศไทย มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ในการทาํแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด ซ่ึงทาํให้มีความพร้อม
มากวา่ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน  

2.3.3 การจัดหาผลติภัณฑ์  
-  นโยบายการผลติ   

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพสินคา้ใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐานสากล และผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการ
ของลูกคา้ในเวลาท่ีกาํหนด และราคาท่ีแข่งขนัได ้
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-  การจัดหาวตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาและผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบ  
-  การกาํจัดวตัถุดบิ 

กระบวนการผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิต จะมีวตัถุดิบเหลือใชจ้ากกระบวนการ
ผลิต คือ เศษเหลก็ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสญัญาคา้งส่ง 

 

2.4 การจําหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์และบริการ 
2.4.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

- ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
เป็นศูนยบ์ริการหลงัการขาย จาํหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง สาํหรับรถอเนกประสงคข์องบริษทั 

ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  การซ่อมสีตวัถงัรถยนต ์และงานติดตั้งกระบะพ้ืนเรียบ  
-  ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ 

ภาวะเศรษฐกิจทัว่ไปชะลอตวั จะส่งผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการในการซ้ืออุปกรณ์อะไหล่ 
รถยนต ์ 

2.4.2  การตลาดและภาวะ การแข่งขัน 
 -  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัฯ มุ่งเน้นเร่ืองมาตรฐานคุณภาพดา้นบริการ ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและมีความเช่ือมัน่ใน
บริการ บริษทัฯไดพ้ยายามเพิ่มศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการให้บริการ ตลอดจน
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  

-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ลูกคา้ทัว่ไปท่ีซ้ือรถอเนกประสงคข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  

-  การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายติดต่อกบับริษทัฯโดยตรง 

- สัดส่วนการจําหน่าย  

   เป็นการจาํหน่ายและใหบ้ริการภายในประเทศ 100%  
-   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม   

แนวโน้มของธุรกิจศูนยบ์ริการในปี 2564 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มท่ีทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 
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- สภาพการแข่งขันในอนาคต 
แนวโนม้การแข่งขนัในดา้นการซ่อมสีตวัถงัรถยนตจ์ะเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมให้ความสนใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น การแข่งขนัโดยส่วนใหญ่จึงข้ึนอยู่กบั
การบริหารคุณภาพและตน้ทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

2.4.3  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
- นโยบายการผลติ 

มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและการ
ส่งมอบ 

- การจัดหาวตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ  
บริษทัซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ  

- การกาํจัดวตัถุดบิ 
การประกอบธุรกิจการจาํหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ และบริการ วตัถุดิบท่ีเหลือใชมี้การจดัการดงัน้ี  
    -      นํ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้ ส่งใหอุ้ตสาหกรรมนํ้ามนัไทยนาํไปกาํจดั  

        -      วตัถุดิบส่วนอ่ืน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2.4.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

จะเป็นงานปกติท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการซ่อมแซม 
 

2.5 การรับจ้างประกอบตัวถังรถบรรทุก   
        2.5.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์  

 - ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจาํหน่ายตู้บรรทุกประเภทต่างๆ อาทิ กระบะบรรทุกดัมพ ์

กระบะบรรทุกดมัพพ์่วง รถผสมซีเมนต ์รถตูบ้รรทุกนํ้ าหนกัเบา ตูบ้รรทุกปีกนก และตูบ้รรทุก 10 ประตู เป็น
ตน้ ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างความคุม้ค่าสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

-   ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  
จากสถานการณ์ปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการดา้นการผลิตตวัถงัรถบรรทุกจาํนวนมาก ทั้งท่ีเป็นโรงงาน

ขนาดใหญ่และอู่ขนาดเลก็นั้น ส่งผลใหมี้การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การบริการทั้งก่อนและหลงัการขายใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน และสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐาน 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาด 

2.5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
-    กลยุทธ์การแข่งขนั  

บริษทัฯ มุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีมาตรฐานและคุณภาพระดบัสากล ภายใตก้ารผลิตและ
พฒันาภายใต้ความร่วมมือทางเทคนิคจาก บริษทั เคียวคุโตะ ไคฮัตสึ โคเงียว จาํกัด (Kyokuto Kaihatsu 
Kogyo Co., Ltd.) และ  บริษัท  นิปปอน  เทร็กซ์  จํากัด  (Nippon Trex Co., Ltd.) ผู ้นําด้านการผลิตตัวถัง
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รถบรรทุกประเภทต่างๆ จากประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อ
ตอบสนองและสร้างความคุม้ค่าสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้  

   อีกทั้ง มัน่ใจบริการหลงัการขายโดยทีมช่างผูเ้ช่ียวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาอยา่ง
รวดเร็ว มีคลงัอะไหล่ช้ินส่วนต่างๆ พร้อมระบบการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที บริษทัฯ มุ่งมั่นพฒันา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และเน้นให้ความสําคญัเร่ืองการบริการหลงัการขายท่ีเป็นมาตรฐาน ด้วยเคร่ืองจักร
ทนัสมยั และทีมช่างผูเ้ช่ียวชาญท่ีพร้อมใหค้วามช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บั
ลูกคา้ 

-   การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 บริษทัฯ ไดว้างแผนในการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ทั้งแบบ On Line และ Off Line โดยปีน้ีจะเน้นการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์แบบ On Line และส่ือผา่นดีลเลอร์แบรนดต่์างๆ เพื่อเป็นการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มผูใ้ชง้าน
จริงทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และดีลเลอร์ โดยการมุ่งเน้นการ
เขา้ถึงลูกคา้ปลายทางมากท่ีสุด 

-   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มลูกคา้ตวัถงัรถบรรทุกมีความหลากหลายไปตามการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น แพลนท์
ผสมซีเมนต,์ กลุ่มบริษทัซีเมนต,์ บริษทัขนส่งขนาดเลก็ และขนาดใหญ่, บริษทัก่อสร้าง รวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการทอ้งถ่ินต่างๆ 

-   การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย  
ทางบริษทัฯ จะเป็นผูจ้าํหน่ายเอง โดยการจบัคู่ธุรกิจกบัแบรนดต่์างๆท่ีขายรถบรรทุกในประเทศไทย

รวมทั้งการออก Event และ Road Show ตามหัวเมืองต่างๆ กลุ่มเป้าหมายในการขายคือการขายผ่านดีลเลอร์
ของแบรนด์รถบรรทุก และลูกคา้ผูใ้ช้งานโดยตรง เช่น บริษทัผลิตปูนซีเมนต์, บริษทัขนส่ง, หน่วยงาน 
รวมทั้งธุรกิจขนาดเลก็ เป็นตน้ ช่องทางการจาํหน่ายแบบ On Line ไดแ้ก่  

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

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

-   สัดส่วนการจําหน่าย  
บริษทัฯ จาํหน่าย ภายในประเทศ 100%  

-   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
คาดว่าในปี  2564-2565 เศรษฐกิจไทยจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน จากแผนกระตุน้เศรษฐกิจและแผนการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเน่ืองของภาครัฐ ประกอบกบัความตอ้งการขนส่งสินคา้จากการพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหม่ๆ ทั้ งในประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศใกล้เคียง รวมทั้ งการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
ออนไลน์และธุรกิจโลจิสติกส์ ซ่ึงคาดวา่จะมีความตอ้งการใชร้ถบรรทุกขนส่งสินคา้ รถกระบะดมัพ ์และรถ
ผสมคอนกรีตเพิ่มมากข้ึน    
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-  สภาพการแข่งขันในอนาคต  
การแข่งขนัของตลาดต่อเติมตวัถงัทัว่ประเทศไทยเร่ิมมีการปรับตวั เพื่อให้ทนักบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ ท่ีจะตอบสนองผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและความคงทนในการใชง้านมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นอู่ขนาดเลก็ท่ี
พยายามปรับคุณภาพผลิตภณัฑใ์หดี้มีคุณภาพเทียบเท่าโรงงานขนาดใหญ่ และ ราคาท่ีตํ่ากวา่  

ทางบริษัทเล็งเห็นสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน จึงมีการปรับตัวด้านการผลิตใน
ระยะเวลาท่ีสั้นลง และการจบัมือกบัแบรนดร์ถบรรทุกต่างๆเพ่ือรับงานโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน 

2.5.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
-  นโยบายการผลติ  

  มุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพสินคา้ให้เทียบเท่าระดบัมาตรฐาน โดยใช้ระบบการผลิตแบบดึง [Pull 
System] เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามมาตรฐาน ในราคาท่ีแข่งขนัได ้และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้
ในเวลาท่ีกาํหนด รวมทั้งมุ่งเน้นให้ระบบการผลิตไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯไดมี้มาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นเสียง แสงสว่าง อากาศ และขยะ เป็นประจาํปีละ 2 คร้ัง  และท่ี
สาํคญัยงัคงใหค้วามสาํคญัการผลิตภายใตก้ารผลิตและพฒันาภายใตค้วามร่วมมือทางเทคนิคจาก บริษทั เคียวคุ
โตะ ไคฮตัสึ โคเงียว จาํกดั (Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.) และ บริษทั นิปปอน เทร็กซ์ จาํกดั (Nippon 
Trex Co., Ltd.) ผูน้าํดา้นการผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่างๆ จากประเทศญ่ีปุ่น 

-  การจัดหาวตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ 
บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเป็นหลกั และไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ  

-  การกาํจัดวตัถุดบิ  
ในกระบวนการพ่นสีตวัถงัรถบรรทุก เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3 

ส่วนหลกั ไดแ้ก่ มลพิษทางดา้นนํ้ าเสีย มลพิษจากกากของเสียอนัตราย และมลพิษทางอากาศ โดยบริษทัฯได้
ปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 และระเบียบขอ้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
นํา้เสียจากการผลติ 

นํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต จะถูกรองรับด้วยระบบบําบัดนํ้ าเสียส่วนกลางของการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ีรระยอง ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด และมีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าก่อนปล่อยออกเขา้สู่ระบบบาํบดัส่วนกลางของการนิคมฯ เป็นประจาํทุกเดือน 
กากของเสียอนัตราย  

บริษทัไดใ้ชร้ะบบม่านนํ้าหมุนเวียนในหอ้งพน่สี ซ่ึงเป็นระบบสาํคญัในการดกัจบัละอองสีก่อนปล่อย
อากาศออกภายนอก ส่งผลให้เกิดกากตะกอนท่ีเป็นของเสียอนัตราย โดยกากตะกอนสีเหล่าน้ี จะตอ้งถูกกาํจดั
ให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของสารพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม ดังนั้น ทางบริษทัฯ จึงได้ว่าจ้าง บริษัท 
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1991) จาํกัด (มหาชน)  เป็นผูท้าํหน้าท่ีขนยา้ยและกาํจัดกากของเสีย
อนัตรายเหล่าน้ี โดยวิธีฝังกลบท่ีไดม้าตรฐานและใบอนุญาตจากกรมโรงงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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กากสีท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตจะถูกบรรจุในถุงขนาด 10 กิโลกรัม รวบรวม และขนยา้ยไปเกบ็
รวบรวมในโรงพกัขยะท่ีมีระบบป้องกนัการชะลา้งจากนํ้าฝน และมีระบบรวบรวมนํ้าชะลา้งจาก  ตวักากสี เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนสู่ดินและแหล่งนํ้าบริเวณใกลเ้คียง 

มลพษิทางอากาศ 
บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัเร่ืองมลพิษทางอากาศอยา่งมาก โดยคาํนึงถึงผลกระทบทางอากาศท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัมวลชนรอบขา้ง บริษทัจึงมีนโยบายลงทุนในการปรับปรุงระบบสครับเบอร์ท่ีใชใ้นการบาํบดัและดกัจบั
ไอของสารระเหย กล่ิน ท่ีมาจากขบวนการพ่นสี เพื่อสร้างความมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯไม่ก่อกาํเนิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ใหมี้ผลกระทาํกลบัพื้นท่ีใกลเ้คียง และชุมชนอยา่งแน่นอน 

ทางบริษัทฯ  ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  ตามข้อกําหนดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และขอ้กาํหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลเป็นประจาํปีละ 2 คร้ัง ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯไดมี้แนวทางในการดูแลและ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี 

 

2.5.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการผลิตปกติ ไม่มีงานท่ีผดิสญัญาคา้งส่ง 
 

3 ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการนาํหลกัการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการองค์กร 
ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงในระดบัสากล ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบกาํกบัดูแลการปฏิบติั
ตามกรอบการบริหารความเส่ียง ติดตามความเส่ียงท่ีสาํคญัและการดาํเนินการ โดยไดก้าํหนดแผนการจดัการความเส่ียง
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เช่น  

- การทบทวนคู่มือปฏิบติังานใหท้นัสมยั เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 
- การกาํหนดและทบทวนบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานใหช้ดัเจน 
- ปรับปรุงตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าองคก์รมีระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม นาํไปสู่การดาํเนินงาน
ขององคใ์หบ้รรลุเป้าหมาย  
 

 ในปี 2563 บริษทัฯ สามารถควบคุมความเส่ียงจากผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ ทั้งเสียงและอากาศได้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษทัมีระบบป้องกนัละอองสี และเคร่ืองกาํจดักล่ินท่ีไดม้าตรฐานตามระบบสากล ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO 14001 ซ่ึงมีการตรวจเช็คค่าของเสีย มลพิษต่างๆ ของระบบการผลิตอย่าง
สมํ่าเสมอจากบริษัทท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ รวมทั้ งบริษัทมีระบบการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมบํารุง
เคร่ืองจกัรและระบบการผลิตของบริษทัตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ ประสิทธิภาพของระบบงานการ
ผลิตของหอ้งจุ่มสีและพน่สีจะมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 
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1.  ความเส่ียงด้านธุรกจิ 
1.1 ธุรกิจรถอเนกประสงค ์

- บริษทัฯ มีคู่แข่งขนัทางการตลาดซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเป็นเจา้ของตราสินคา้ (Brand Owner) รายใหญ่หลายราย ทั้งท่ี
เป็นรายเดิมท่ีมีการผลิตรถอเนกประสงคอ์ยูแ่ลว้ และผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีพร้อมจะเขา้มาแข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความ
นิยมใชร้ถอเนกประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมู้ลค่าตลาดสาํหรับรถอเนกประสงคมี์มูลค่าสูงข้ึน 

- นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนการเปิดเสรีทางการคา้ ทาํให้รถยนต์จากต่างประเทศมีโอกาสเขา้มาทาํตลาดใน
ประเทศไทยไดม้ากข้ึน และทาํให้มีการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึนโดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้ภายใต้
กรอบ AEC ในปี 2559 เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆในธุรกิจ
รถอเนกประสงค ์บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
- บริษทัฯ มุ่งเน้นงานดา้นการวิจยัและพฒันารถอเนกประสงค์ให้มีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัต่างจากคู่แข่ง และมี

คุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกนัน้ีไดท้าํการศึกษาเพื่อพฒันาธุรกิจรถใชง้าน
เฉพาะด้านประเภทต่างๆ เช่น รถ TR Transformer, รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4), รถ
ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว ฯลฯ เพื่อขยายตลาด และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้กวา้งข้ึน โดยการใชค้วามไดเ้ปรียบจาก
ความยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

- บริษทัฯ ใช้ช่องทางการนําเสนอสินคา้โดยการเปิดโชวรู์มท่ีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต รวมทั้งการออก 
Event & Road Show ตามหัวเมืองต่างๆ และการแต่งตั้ง Dealer ในภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 
ภาคตะวนัออกและภาคใต ้และวางแผนในการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และ Off Line โดย
ปีน้ีจะเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบ On Line เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายให้มากข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัเนน้เร่ืองการขายใหก้บัหน่วยงานราชการต่างๆ 

- บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และมีมาตรการลดตน้ทุน ประหยดัค่าใชจ่้ายทุกหมวดทั้ง
ดา้นโรงงาน ดา้นสนบัสนุน ใหมี้ตน้ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

1.2 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ละรับจา้งประกอบ 

 ผลจากการเปิดเสรีทางการคา้ ซ่ึงมีการลดภาษีนาํเขา้สินคา้ ทาํให้ผูผ้ลิตรถยนตมี์ทางเลือกมากข้ึนในการนาํเขา้
ช้ินส่วนจากต่างประเทศมาทดแทนการจา้งผลิตช้ินส่วนในประเทศ ทาํให้ผูผ้ลิตช้ินส่วนไทยตอ้งแข่งขนัดา้นราคาและ
คุณภาพเพิ่มข้ึน ทั้งจากผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ 
 เพื่อกระจายความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

- มุ่งเนน้การรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้หลกัรายเดิม รวมถึงแสวงหากลุ่มลูกคา้รายใหม่จากธุรกิจอ่ืนๆ เช่น 
ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์ระดบัพรีเม่ียม หรือช้ินส่วนสําหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมทั้งขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็นตน้ เพื่อกระจายความ
เส่ียงดา้นการหางาน รวมทั้งการจดัโปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ทุก
รายอยา่งต่อเน่ือง และมีการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ในแต่ละปีไวด้ว้ย 

- ให้บริการแบบ One stop service สําหรับงานช้ินส่วน งานพ่นสี งานรับจา้งประกอบและงานดดัแปลงต่างๆ 
ตั้งแต่การออกแบบวิจยั ไปจนถึงช้ินงานสาํเร็จรูป  
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- บริษทัฯ มีแนวทางในการแสวงหาพนัธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม Know how เทคโนโลยีการผลิต และ
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อเตรียมรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนการร่วมลงทุนกบั
พนัธมิตรหรือต่างชาติ เพื่อการขยายไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีนโยบายในการรับงานท่ีมีมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึน  

1.3 ธุรกิจการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับการผลิต 
 ปริมาณงานแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดในแต่ละปี มีความไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัแผนการเปิดตวัรถรุ่นใหม่ ของ
ยี่ห้อต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความไม่แน่นอนในอนาคต  บริษทัจึงต้องเร่งหางานจากต่างประเทศ หรือจากผู ้
ประกอบรถยนต์ท่ียา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมองหาโอกาสในงานใหม่ๆ เช่น เคร่ืองมือการ
ก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถบรรทุกใหญ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์

 เพื่อกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

- การลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพในขบวนการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าท่ี
หลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการหางานแม่พิมพข์นาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง คู่แข่งขนันอ้ย 

- การพฒันาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหมี้การทาํงานแบบอตัโนมติัมากข้ึน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมือในขบวนการผลิต พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัหลกัสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความสามารถเพ่ิมข้ึนคู่กนัไปดว้ย 

- การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึดสําหรับการผลิตในระดบั Tier 2 ให้กบั Tier 1 ของต่างประเทศ เช่น 
ยโุรป อเมริกา ซ่ึงตอ้งการ outsource งานไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่  

- การใหบ้ริการแบบ One stop service สาํหรับงานการออกแบบวิจยัดดัแปลงต่างๆ ตลอดจนงานแม่พิมพแ์ละ
อุปกรณ์จบัยดึการผลิต 

- ยกระดบัเป็นผูอ้อกแบบ สร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด สําหรับการผลิตในระบบ Turn key โดยร่วมกบั
พนัธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเขา้ประมูลงานแบบ Turn key ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- สร้างเครือข่ายพนัธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ๆ ท่ีไดเ้ขา้มา เพื่อเพิ่มกาํลงั
การผลิตและรับงาน Turn key จากต่างประเทศ 
 

นอกจากวิธีการกระจายความเส่ียงของธุรกิจหลกัทั้ง 3 ธุรกิจ ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามขยายธุรกิจไป
ยงัธุรกิจอ่ืนๆเพิ่มดว้ย ซ่ึงนอกจากจะลดความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจลงแลว้ ยงัเพิ่มความหลากหลายในการดาํเนินธุรกิจให้
เพิ่มข้ึนอีก ไดแ้ก่ 

- การเป็นผูน้าํในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์กระบะพื้นเรียบ (Flat Deck) จาํหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตรถ
กระบะหลายค่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพฒันากระบะพื้นเรียบไปยงัตลาดรถบรรทุกขนาด
เลก็ และขนาดกลาง  

- การร่วมทุนกบัพนัธมิตรญ่ีปุ่น เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขดุตกั, รถ
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและธุรกิจต่อเติมตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่างๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถ
หางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกหอ้งเยน็ เป็นตน้ 

-  
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2.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
2.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 ความเส่ียงในเร่ืองการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทัดงันั้น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดย กาํหนดวงเงินสินเช่ือ
และให้สินเช่ืออยา่งระมดัระวงั นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสของ
การสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้
2.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน สินทรัพยท์าง
การเงินหมุนเวียนและเงินให้กูย้ืมระยะส้ันท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในหน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
2.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากปริมาณการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศค่อนขา้งนอ้ย จึงทาํให้ความเส่ียง
จากเงินตราต่างประเทศอยูใ่นระดบัตํ่า 

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

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

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัความเส่ียงจากกฎหมายดงักล่าว จึงไดอ้อกประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายการผลิต
สินคา้ท่ีปลอดภยั โดยแต่งตั้งคณะทาํงานและกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะทาํงาน คอยกาํกบัดูแลให้เป็นไป
ตามตวับทกฎหมาย รวมทั้งมีการอบรมให้ผูบ้ริหารและพนกังานให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย และกาํหนดให้พนกังานทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตาม 

สาํหรับขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต ์จะมีส่วนงานท่ีรับผดิชอบคอยกาํกบั ติดตาม
ดูแลใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎหมาย อยา่งเคร่งครัด 

4.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง 
 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยเน้นเร่ืองความปลอดภยัเป็นเร่ืองสําคญั บริษทัฯจึงกาํหนด
นโยบายความปลอดภยั เพื่อลดความเส่ียงทุกประเภทอนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน  ควบคู่กบัการตอบ
แทนสงัคมและการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนรอบบริษทัฯ โดยไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

- บริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี โดยดาํเนินการติดตาม 
และรายงานผลใหร้ะดบัหวัหนา้งานไดรั้บทราบในการประชุมกิจกรรมทุกไตรมาส 

- บริษทัฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ให้ความสําคญัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดให้
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระบบความปลอดภยัผ่านกิจกรรม Completely Check Completely Find 
Out (CCCF) และระบบส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โรงงานสีขาว ขบัข่ีปลอดภยัเมา
ไม่ขบั งดเหลา้เขา้พรรษา เป็นตน้  
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- บริษทัฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนักงานท่ีเรียนดีเป็นประจาํทุกปี และมีกิจกรรม
ตอบแทนสังคม โดยการบริจาคเงินสนบัสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในเขตประกอบการหลายคร้ัง 
เช่น การบริจาคเคร่ืองมือแพทยแ์ก่โรงพยาบาล การบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนของโรงเรียน
ต่างๆ จดักิจกรรมออกค่ายอาสาเพ่ือพฒันาชุมชนดอ้ยโอกาสทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการ จดัโครงการ
ชุมชนสีขาว การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และอีกหลายกิจกรรม ฯลฯ 

 

4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

รายการ 
มูลค่าตามบญัชี
สุทธิ (บาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

หลกัประกนั/ภาระผกูพนัของ
สญัญาเงินกู ้

ท่ีดินและส่ิงปรับปรุงท่ีดิน/1 1,048,223,923 เป็นของบริษทั - 
อาคารและส่ิงปรับปรุงอาคาร/2 413,525,132 ”  - 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์โรงงานและเคร่ืองมือ 408,393,746 ”   - 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 14,766,844 ”    - 
ยานพาหนะ 7,621,374 ”    - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,670,042 ”     - 

รวมทั้งส้ิน 1,897,201,061   
 

หมายเหตุ    1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน บริเวณเขตหนองแขม กรุงเทพฯ  ประมาณ 81 ไร่ , ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช  
                        จงัหวดัชลบุรี ประมาณ 60 ไร่ และในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี อินดสัเทรียล เอสเทรส จงัหวดัระยอง  

      ประมาณ 121 ไร่ ซ่ึงท่ีดินทั้งหมดเป็นท่ีตั้งโรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
  2. อาคารและส่ิงปรับปรุงอาคาร เป็นอาคารโรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินใน หมายเหตุ 1 
 

4.2   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทสิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ มูลค่า 
56,060 บาท  และลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ มูลค่า 8,284,446 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้แต่
ประเภทของธุรกิจนั้น ๆ  สําหรับนโยบายการบริหาร  จะให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมแต่ละบริษทั ประกอบ
ธุรกิจให้มีกาํไร  ด้วยความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทันั้น ๆ  และภายใตก้รอบนโยบายจาก
บริษทัแม่ 
 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 
ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
ข้อมูลของบริษัท 
ช่ือบริษทั บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  
ทุนจดทะเบียน  619,846,931 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  619,846,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนชาํระแลว้           590,846,931 บาท  
ประเภทธุรกิจ  ออกแบบวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

สร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับการผลิต  
ผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต ์
รับจา้งพน่สี รับจา้งประกอบและดดัแปลงรถยนตต่์าง ๆ 

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

 

6.1 ข้อมูลของนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทย่อย 
 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากดั  

ทุนจดทะเบียน 27,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็น หุน้สามญัจาํนวน 270,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 
โทรสาร      0-2814-6137 

 

 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)   
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076   
โทรสาร       0-2814-6137 
ท่ีตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 เลขท่ี 7/122 หมู่ท่ี 4  ถนนฉะเชิงเทรา-สตัหีบ ตาํบลมาบยางพร  
 อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 



                                       

     38                   
  

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

โทรศพัท ์    (038) 956-156, 956-239-42   
โทรสาร       (038) 956-169 
 

 บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 1,087,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้) 
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,870,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถดัม๊ รถตูบ้รรทุก รถหางลากเทรเลอร์ 

รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกหอ้งเยน็ ฯลฯ ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 10/95 ซอยสุขมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
สาํนกังานขาย 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์  081-986-6881, 0-2420-0076 ต่อ 530 
ท่ีตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 เลขท่ี 7/462-463 หมู่ท่ี 6  ถนนฉะเชิงเทรา-สตัหีบ  
 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์  (038) 020-250-3 
โทรสาร (038) 020-254 
Website www.ttrthairung.co.th 
 

 บริษัท ไทย ว.ีพ.ี ออโต้เซอร์วสิ จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็น หุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ จาํหน่ายอะไหล่ ศูนยบ์ริการหลงัการขาย  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 151 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์   0-2420-6708-9 
โทรสาร     0-2812-1447 
Website www.trservice.in.th 
 

 บริษัท ไทยอลัติเมทคาร์ จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 25,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ        ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายรถยนต ์
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 304/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
สาํนกังานขาย 371 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์    0-2812-2200, 0-2812-2233 
โทรสาร    0-2812-1992 
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ข้อมูลบริษัทร่วม 
   บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จํากดั 

ทุนจดทะเบียน 74,500,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 74,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสาํหรับ Special Purpose Vehicle 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 159 หมู่ท่ี 16 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง  

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  
โทรศพัท ์  0-2313-1371-8 
โทรสาร    0-2313-1380 
 

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาํหรับรถยนต ์
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ระยอง  
 7/150 หมู่ท่ี 4 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท ์  (038) 650-398-400 
โทรสาร (038) 650-400 
 

 บริษัท เคยีววะ ไทยรุ่ง จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ประกอบตวัถงัหอ้งโดยสาร และผลิตช้ินส่วน สาํหรับรถอุตสาหกรรมหนกั (Industrial 

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

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

  

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์  
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 0-2009-9000  
โทรสาร : 0-2009-9991 
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 ผู้สอบบัญชี                        
นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
 นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
นางสาวกลุธิดา   ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9037 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวอ่งวานิช B, ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์   0-2645-0109   
โทรสาร     0-2645-0110 
 

ส่วนท่ี 2  การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  619,846,931 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั  619,846,931 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
และมีทุนชาํระแลว้ 590,846,931 บาท  
7.2 ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564) มีดงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ จํานวนหุ้น 
% ของ

จํานวนหุ้น
ท้ังหมด 

1. ดร.ปราณี  เผอิญโชค 120,089,725 20.33% 
2. นางสาวแกว้ใจ  เผอิญโชค 98,253,765 16.63% 
3. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค 96,528,225 16.34% 
4. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค 62,232,825 10.53% 
5. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.73% 
6. นายพฒันศรณ์  เผอิญโชค 24,419,740 4.13% 
7. นายวงศว์ริศ  เผอิญโชค 19,008,020 3.22% 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.02% 
9. นายกรวฒิุ  เผอิญโชค 14,200,000 2.40% 
10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,270,500 1.91% 

รวม 491,779,830 83.23% 
 
 


