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

ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

13.  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
(ก)  ตารางสรุปงบการเงินรวม  บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 221.39 5.99% 220.19 5.52% 391.13 9.96% 
     สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 110.18 2.98% 10.00 0.25% 290.45 7.40% 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 302.53 8.18% 460.12 11.54% 453.83 11.56% 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 27.33 0.74% 65.25 1.64% 56.58 1.44% 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.00 2.43% 60.00 1.50% 90.00 2.29% 
     สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 236.82 6.41% 318.26 7.98% 270.53 6.89% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 988.25 26.73% 1,133.82 28.43% 1,552.52 39.54% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 462.66 12.51% 482.57 12.10% 524.83 13.37% 
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 161.96 4.38% 161.98 4.06% 162.00 4.12% 
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,897.20 51.31% 2,071.65 51.95% 1,596.53 40.66% 
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 47.39 1.28%     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8.34 0.23% 8.28 0.21% 3.33 0.08% 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 20.06 0.54% 23.27 0.58% 16.40 0.42% 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 111.38 3.01% 106.13 2.66% 71.12 1.81% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,708.99 73.27% 2,853.88 71.57% 2,374.21 60.46% 

รวมสินทรัพย์ 3,697.24 100.00% 3,987.70 100.00% 3,926.73 100.00% 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562  และ 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้นหมุนเวยีน         
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 313.87 8.49% 401.02 10.08% 458.52 11.68%
     ตน้ทุนงานคา้งจ่าย 1.23 0.03% 2.25 0.06% 56.33 1.43%
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.02 0.30% 23.68 0.60% 0.05 0.00%
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  0.40 0.01% 8.43 0.22%
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 326.12 8.82% 427.35 10.74% 523.33 13.33%

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
     หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 0.41 0.01% 11.55 0.29% 0.04 0.00%
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 10.32 0.28% 8.07 0.20%  
     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 79.76 2.16% 90.79 2.28% 60.80 1.55%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 90.49 2.45% 110.41 2.77% 60.84 1.55%

รวมหนีสิ้น 416.61 11.27% 537.76 13.51% 584.17 14.88%

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนจดทะเบียน    
    หุน้สามญั 619,846,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  619.85 619.85 619.85 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้    
    หุน้สามญั 590,846,931 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 590.85 15.98% 590.85 14.85% 590.85 15.05%
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 713.78 19.31% 713.78 17.94% 713.78 18.18%
    สาํรองเพ่ือการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17.60 0.48% 17.60 0.44% 17.42 0.44%
    กาํไรสะสม    
        จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมายของบริษทัฯ 61.98 1.68% 61.98 1.56% 61.98 1.58%
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,840.72 49.79% 2,002.99 50.33% 1,884.22 47.98%
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้   - -
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,224.93 87.23% 3,387.20 85.11% 3,268.25 83.23%
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 55.70 1.51% 62.74 1.58% 74.31 1.89%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,280.63 88.73% 3,449.94 86.69% 3,342.56 85.12%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,697.24 100.00% 3,979.63 100.00% 3,926.73 100.00%
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             
    รายไดจ้ากการขาย  1,321.77 83.88% 2,151.37 81.45% 2,105.91 81.73%
    รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 121.84       7.73% 147.98 5.60% 154.48 5.99%
    รายไดง้านตามสญัญา 86.45 5.49% 87.12 3.30% 269.25 10.45%
    รายไดอ่ื้น 53.59 3.40% 246.81 9.34% 45.04 1.75%
   ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7.82) (0.50%) 8.11 0.31% 2.11 0.08%

     รวมรายได้ 1,575.83 100.00% 2,641.39 100.00% 2,576.79 100.00%

ค่าใช้จ่าย    
    ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  (1,409.48) (89.44%) (2,056.30) (77.85%) (2,066.45) (80.19%)
    ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (250.89) (15.92%) (293.21) (11.10%) (308.44) (11.97%)

    รวมค่าใช้จ่าย (1,660.37) (105.36%) (2,349.51) (88.95%) (2,374.89) (92.16%)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน (84.54) (5.36%) 291.88 11.05% 201.90 7.83%
ตน้ทุนทางการเงิน (0.69) (0.04%) (0.51) (0.02%) (0.01) (0.00%)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (85.23) (5.41%) 291.37 11.03% 201.89 7.83%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5.46) (0.35%) (7.40) (0.28%) (13.36) (0.52%)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (90.69) (5.76%) 283.97 10.75% 188.53 7.31%

รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

     ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
     ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว-้สุทธิจากภาษีเงินได ้   (14.65) (0.55%) - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี   (14.65) (0.55%) - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (90.69) (5.76%) 269.32 10.20% 188.53 7.31% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (91.36) (5.80%) 281.13 10.64% 181.47 7.04% 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.68 0.04% 2.84 0.11% 7.06 0.27% 
 (90.69) (5.75%) 283.97 10.75% 188.53 7.31% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (91.36) (5.80%) 266.48 10.09% 181.47 7.04% 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.68 0.04% 2.84 0.11% 7.06 0.27% 
 (90.69) (5.75%) 269.32 10.20% 188.53 7.31% 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.15)  0.48  0.31  
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
  กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (90.69) 283.97 188.53 
  รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ (จ่าย)       
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน       
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5.46 7.40 13.36 
       ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 25.16 (0.69) - 
       (กลบัรายการ)ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  (7.57) 5.59 5.47 
       ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.82 (8.11) (2.10) 
       (กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหน้ีสิน (11.98) 4.24 12.82 
       ตดัจาํหน่ายการขอคืนภาษีเงินได ้ 0.13 0.61 - 
       ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 137.55 115.21 105.22 
       ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1.93 - 2.72 
       ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10.00 19.05 5.10 
       กลบัรายการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (4.82) -  -  
       สาํรองการจ่ายท่ีใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  0.18 1.96 
       ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อน -  204.15  -  
       กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -  (406.50) -  
       กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (2.26) (6.58) (6.38) 
       กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน (0.18) -  -  
       กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (0.11) -  -  
       รายไดท้างการเงิน-ดอกเบ้ียรับ (3.35) (7.91) (9.21) 
       ตน้ทุนทางการเงิน-ดอกเบ้ียจ่าย 0.69 0.51 0.01 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 67.78 211.12 317.50 
  สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง       
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 131.55 (38.22) (80.67) 
     สินคา้คงเหลือ 90.11 26.47 (46.21) 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 37.93 41.32 26.30 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6.13) (28.00) (36.47) 
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บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

  หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)       
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (76.19) (129.63) 159.41 
  กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 245.05 83.06 339.86 
     เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (0.69) (0.51) (0.01) 
     เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10.71 10.15 4.23 
     เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (16.20) (9.04) (4.32) 
     เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (10.35) (16.90) (12.34) 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 228.51 66.76 327.42 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (90.00) (110.00) - 
     รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60.00 140.00 - 
     เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3.56 13.99 10.00 
    สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนลดลง(เพิ่มข้ึน) (99.89) 280.45 (20.44) 
     เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 3.22 9.12 8.51 
     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 12.09 17.55 15.55 
      เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13.86) (88.23) (75.40) 
     เงินสดจ่ายซ้ือกิจการ -  (295.35) - 
     เงินสดเพิ่มจากการซ้ือกิจการ -  68.27 - 
     เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย -  (101.48) - 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (124.89) (65.68) (61.78) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
     เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (23.80) (9.90) (0.39) 
     เงินปันผลจ่าย (70.90) (147.71) (82.72) 
     เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7.72) (14.41) (13.21) 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (102.42) (172.02) (96.32) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1.21 (170.94) 169.32 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 220.19 391.13 221.81 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 221.39 220.19 391.13 
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(ข) อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั  
บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ก. อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)      

     - อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.03 2.65 2.97 
     - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 2.16 1.71 2.30 
     - อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.61 0.14 0.76 
     - อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  เท่า 4.09 5.48 6.52 
     - ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  วนั 87.92 65.65 55.25 
     - อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า 24.16 30.09 22.93 
     - ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 14.90 11.97 15.70 
     - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 5.38 6.26 6.71 
     - ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 66.97 57.52 53.69 
     - วงจรเงินสด วนั 35.85 20.10 17.26 
ข. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)      
     - อตัรากาํไรขั้นตน้  % 7.88 13.83 18.31 
     - อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  % 24.28 26.12 30.50 
     - อตัรากาํไรอ่ืน % 2.90 9.65 1.83 
     - อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % (175.37) 180.69 211.57 
     - อตัรากาํไรสุทธิ  % (5.80) 10.09 7.04 
     - อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) % (2.76) 8.01 5.64 
ค. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)      
     - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % (2.20) 7.38 5.33 
     - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 2.42 20.81 17.77 
     - อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.41 0.67 0.68 
ง. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL  POLICY RATIO)     
     - อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.13 0.16 0.18 
     - อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 347.87 165.67 24,274.36 
     - อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 1.19 0.08 26.62 
     - อตัราการจ่ายเงินปันผล  % N/A 90* 81.40 

หมายเหตุ *อตัราเงินปันผลจ่าย ปี 2562 คิดจากของกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ ซ่ึงไม่รวมกาํไรจากการซ้ือกิจการบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั (TTR) 202.34 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการบนัทึกกาํไรทางบญัชีเท่านั้น มิใช่กาํไรท่ีเป็นเงินสด 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหดตวัอย่างรุนแรง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัจากการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีลุกลามไปทัว่โลก ทาํให้กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและตลาดส่งออกซบเซา
อยา่งรุนแรง โดยในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ในประเทศไทยหลายราย หยดุการผลิต
ชัว่คราว จึงทาํให้ในปี 2563 ประเทศไทยมียอดผลิตรถยนตเ์พียง 1.43 ลา้นคนั ลดลงมากถึง 29 % แบ่งเป็นยอดขายใน
ประเทศ 0.79 ลา้นคนั ลดลง 21% และยอดส่งออก 0.73 ลา้นคนั ลดลง 30% จากปี 2562 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ ในปี 2563 นั้น มีรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,530 ลา้นบาท 
ลดลง 36% เน่ืองจากปริมาณงานช้ินส่วนและแม่พิมพท่ี์ลดลงตามภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตอ์นัเน่ืองมาจาก
ผลกระทบของโควิด 19 และการยกเลิกธุรกิจในไทยของบริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย (GM) ในขณะท่ี
ตน้ทุนคงท่ีบางส่วนของบริษทัไม่สามารถลดไดม้ากเท่ากบัยอดขายท่ีลดลง จึงส่งผลบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 
โดยปัจจุบนัรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากงานแม่พิมพ์ ช้ินส่วน OEM และงานรับจา้งประกอบ ซ่ึงมีสัดส่วนรายได้
รวมกนัประมาณ 80% ของรายไดร้วม 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 

งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 
 รายการ 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,530  2,386  (856) (36%) 
 รายไดอ่ื้น 54  247  (193) (78%) 

1.1 รายได้รวม 1,584  2,633  (1,050) (40%) 

1.2 ตน้ทุนขายและบริการ 1,409  2,056  (647) (31%) 

1.3 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 251  293  (42) (14%) 

1.4 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8) 8  (16) (196%) 
 กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (85) 291  (377) (129%) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5) (7) 2  26% 

1.5 กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี (91) 284  (375) (132%) 

1.6 กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 0  (15) 15  100% 

1.7 กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (91) 269  (360) (134%) 

 การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี         
 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (91) 281  (372) (132%) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.68  3  (2) (76%) 

 
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี         

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (91) 266  (358) (134%) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.68  3  (2) (76%) 
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1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน  บริษทัฯดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายในอุตสาหกรรมยานยนต ์บริษทัฯมีผล
การดาํเนินงานของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีก่อนดงัน้ี 

1.1 รายได้รวม 
ปี 2563  บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการดาํเนินงานท่ีไม่รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม เท่ากบั 1,584  ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อน 1,050 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40  ซ่ึงลดลงตามภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบต่อเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ทาํใหเ้ศรษฐกิจทัว่โลกหยดุชะงกัลง โดย
ผูผ้ลิตในประเทศไทยไดล้ดกาํลงัการผลิต และหรือหยดุการผลิตชัว่คราว ทาํใหย้อดการสัง่ซ้ือสินคา้และบริการของ
ลูกคา้ลดลงจากปีก่อนจาํนวนมาก 

สัดส่วนรายได้รวมแยกประเภทธุรกจิ  
ปี 2563 / ปี 2562 = (1,050) , (40%) 

459 , 29%

824 , 52%

240 , 15%

60 , 4%

ปี 2563

1,583  ล้านบาท

666 , 25%

1,324 , 50%

391 , 15%

252 , 10%

ปี 2562

2,633  ล้านบาท

ผลิตอุปกรณ์สําหรับใช้ผลิตรถยนต์

อ่ืน ๆ

ผลิตอุปกรณ์สําหรับใช้ผลิต

อ่ืน ๆ

 
หมายเหตุ : รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้นและส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม) 

 รายไดจ้ากการผลิตอุปกรณ์สําหรับใช้ผลิตรถยนต์ (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตช้ินส่วน,แม่พิมพ์, 
อุปกรณ์จบัยึด และจาํหน่ายอะไหล่รถยนต)์  รวม 824 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  52 จากรายไดข้ายสินคา้และ
บริการ  ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 500 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38   

 รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนตร์วม 459 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 29 จาก
รายไดข้ายสินคา้และบริการ  ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 207 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31   

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายรถยนตแ์ละรายไดค่้าบริการจากศูนยบ์ริการรถยนตร์วม  240 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
15 จากรายไดข้ายสินคา้และบริการ ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 151 ลา้นบาท หรือร้อยละ 39  ซ่ึงลดลงจากยอดขายรถ
โครงการพิเศษท่ีขายใหก้บัส่วนงานราชการ และลูกคา้รายยอ่ย 

 รายไดอ่ื้น จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 จากรายไดข้ายสินคา้และบริการ  ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 191 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรจากการซ้ือธุรกิจของบริษทัแห่งหน่ึงเม่ือปีก่อน 
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1.2 ต้นทุนขายและบริการ    
ปี  2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการรวม 1,409 ลา้นบาท มีสัดส่วนตน้ทุนขายและบริการร้อยละ 92  ซ่ึง

สดัส่วนตน้ทุนขายและบริการของปีก่อน เท่ากบัร้อยละ 86  เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 เน่ืองจากรายไดล้ดลงจาํนวนมาก  ในขณะ
ท่ีตน้ทุนคงท่ีบางส่วน ไม่สามารถลดลงไดม้ากตามรายไดท่ี้ลดลง  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ พยายามบริหารจดัการตน้ทุน
ผนัแปรใหล้ดลงตามยอดการผลิตท่ีลดลง และมีมาตรการลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 251 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ
มีมาตรการควบคุมและลดค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  เพื่อสามารถดาํเนินธุรกิจใหผ้า่นพน้ช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ   
1.4 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 ปี 2563  บริษัทฯ มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จาํนวนเงิน 8 ล้านบาท จากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัร่วม 2 แห่งท่ีมีผลขาดุทน  ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั 
1.5 กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 

 ปี 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 90.7 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 91.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ผลการดาํเนินงานในปีก่อน มีกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จาํนวน 281.1 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากยอดขายตามท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้รายไดก่้อนหนา้น้ีแลว้ 
1.6 กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 

ในปี 2562  มีขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาํนวน  14.65 ลา้นบาท  เกิดจากผลขาดทุนการวดัมูลค่าใหม่จากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ซ่ึงผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์  ดา้นการเงิน 
และการปรับปรุงค่าประสบการณ์ จาํนวน  18.32 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  จาํนวน 3.67 ลา้นบาท 
1.7 กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

ปี 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี เกิดข้ึน 91 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2562 มีกาํไรเบด็เสร็จรวม
สาํหรับปี 269 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       

     102                   
  

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

2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 

                                             งบการเงิน          หน่วย : ลา้นบาท 
สินทรัพย์ 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 เพิม่ / (ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวียน                 988               1,134  (146) (13%) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                 463                  483  (20) (4%) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ                 162                  162  (0) (0%) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ              1,897               2,072  (174) (8%) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ                   47                    -                     47  100% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ                 140                  138                     2  2% 
รวมสินทรัพย์ 3,697 3,988 (290) (7%) 

หนีสิ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน                 326                  427  (101) (24%) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน                   90                  110  (20) (18%) 
รวมหนีสิ้น 417 538 (121) (23%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ส่วนของบริษทัใหญ่              3,225               3,387  (162) (5%) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                   56                    63  (7) (11%) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,281 3,450 (169) (5%) 

รวมหนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,697 3,988 (290) (7%) 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  เท่ากบั 3,697 ลา้นบาท  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
เท่ากบั  3,988  ลา้นบาท  ลดลง 290 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 โดยจาํแนกตามประเภทท่ีมีรายการสาํคญัดงัน้ี 
2.1  สินทรัพย์  
2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 เท่ากบั 988 ลา้นบาท ลดลง 146 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13  

เป็นผลมาจาก 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 221 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 
จาํนวน 1  ลา้นบาท  

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 110 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากเม่ือปีก่อน 
100 ลา้นบาท จากการรับชาํระหน้ีจากการขายรถใหห้น่วยงานราชการ ท่ีเป็นหน้ีคา้งชาํระปลายปี 2562 มา
จดัสรรลงทุนในกองทุนรวม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอตัราพิเศษท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ 
มีผลตอบแทนค่อนขา้งตํ่า 

 ลูกหน้ีการคา้,ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนสุทธิ และเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 392 ลา้นบาท 
ลดลง 128 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากรายไดท่ี้ลดลง และรับชาํระหน้ีจากการขายรถใหห้น่วยงานราชการ 

 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 27 ลา้นบาท  ลดลง 38 ลา้นบาท  
เน่ืองจากถึงกาํหนดการรับชาํระเงินตามเง่ือนไขในสญัญา  
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 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 237 ลา้นบาท ลดลง 81 ลา้นบาท  จากการลดปริมาณการ
ผลิตตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ลดลง     

2.1.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 463 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท จากการรับเงิน
ปันผลจากบริษทัร่วมทุน 2 แห่ง จาํนวน 12 ลา้นบาท  และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัร่วมทุน 8 ลา้นบาท  

2.1.3  ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,897 ลา้นบาท ลดลง 174 ลา้นบาท เกิดจากการ
จดัประเภทสินทรัพยต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มูลค่า 58 ลา้นบาท, ค่าเส่ือมราคาในปี 
2563 จาํนวน 127 ลา้นบาท, ตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 3 ลา้นบาท และมีการลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่ม 14 ลา้นบาท  

2.1.4 สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 47 ลา้นบาท เกิดจากการนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาเร่ิมใช ้1 ม.ค. 2563  โดยจดัประเภทจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 58 
ลา้นบาท มาไวท่ี้รายการน้ี แลว้ทยอยตดัจ่ายมีมูลค่าเกิดข้ึนในปี 11 ลา้นบาท 

2.2  หนีสิ้นรวม  
บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 417 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เท่ากบั 

538  ลา้นบาท ลดลง 121  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23 รายละเอียด ดงัน้ี  
 เจา้หน้ี ลดลง 87  ลา้นบาท เน่ืองจากคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ลดลงส่งผลให้การซ้ือวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานลดลง 
 ตน้ทุนงานคา้งจ่าย ลดลง 1 ลา้นบาท เน่ืองจากถึงกาํหนดชาํระหน้ีตามเง่ือนไขในสญัญา 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ  ลดลง 24  ลา้นบาท  จากการชาํระหน้ีตามสญัญาลีสซ่ิง 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ลดลง  11 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินชดเชยครบเกษียณอาย ุ

และเลิกจา้งโดยจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

2.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ  3,281  ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เท่ากบั 3,450 ลา้นบาท  ลดลง 169 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เป็นผลมาจาก 
 ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 83 ลา้นบาท 
 จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 71 ลา้นบาท 
 รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษทัร่วมทุน 8 ลา้นบาท 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ลดลง 7 ลา้นบาท 
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3. สภาพคล่อง  

สภาพคล่องของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท  และเงิน
สดคงเหลือสุทธิปลายงวดคงเหลือ 221  ลา้นบาท  ทั้งน้ีรายละเอียดกระแสเงินสด แต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

บริษัท ไทยรุ่งยุเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)      

ลา้นบาท 
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62              220  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน              229  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน        (125) 
 ส่วนใหญ่จาก o ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 

 
(100)   

 
 

o เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 (30)   
 

 
o ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 

 
 (14)   

 
 

o เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
 

 12   
 

 
o จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 

 
  4   

 
 

o ดอกเบ้ียรับ 
 

 3   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน    (103) 
  o จ่ายเงินปันผล  (79)   
  o จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  (24)   
        
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.63              221  

 

4.  อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562 

- อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.03 2.65 
- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.16 1.71 
- อตัรากาํไรสุทธิ (5.80) 10.09 

               สภาพคล่องของกิจการอยูใ่นระดบัสูง  เน่ืองจากมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงเป็น 3 เท่าของหน้ีสินหมุนเวียน  

5.   รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
           การตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายงานแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  เน่ืองจากบริษทัร่วม
แห่งหน่ึง มีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดปีไม่ตรงกนั 
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6. แนวโน้มอุตสาหกรรม 
   ในปี 2563 ท่ีผ่านมา เกือบทุกอุตสาหกรรมของไทยและทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตัวข้ึนในปี 2564 จาก 3 ปัจจัย คือ 1) การมีวคัซีนโควิด-19 และเร่ิมทยอยฉีดวคัซีนอย่าง
กวา้งขวาง 2) การผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในหลายประเทศ และ 3) มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ดงันั้น 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงคาดการณ์วา่อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย จะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน และขยายตวั 5% จากปี 
2563 โดยตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์รวม 1,500,000 คนั โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศ จาํนวน 750,000 คนั และ การ
ส่งออก จาํนวน 750,000 คนั ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการตอ้งเร่งปรับตวัอยา่งรวดเร็ว ปรับพื้นฐานใหแ้ขง็แกร่ง เพื่อรองรับการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และแนวโนม้ยานยนตส์มยัใหม่ คือ ยานยนตไ์ฟฟ้า และยานยนตอ์ตัโนมติั ตลอดจนการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึนจากผูผ้ลิตรถยนตท์ัว่โลก 

 

 บริษทัฯ ยงัคงกลยุทธ์การขยายรายไดจ้ากงานช้ินส่วน OEM , งานรับจา้งประกอบ  เพื่อขยายฐานลูกคา้
เพิ่มข้ึน และขยายฐานลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์
เพียงกลุ่มเดียว เช่น กลุ่มเคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองมือก่อสร้าง เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และรถจกัรยานยนต์
ระดบัพรีเม่ียม ซ่ึงเป็น Niche market ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งขยายตลาดงานรถยนตท์ั้งในและต่างประเทศ  และขยาย
การผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถโม่ผสมคอนกรีต กระบะบรรทุกดมัพ ์และกระบะบรรทุกพ่วงดมัพ ์ตู้
บรรทุกปีกนก ตูบ้รรทุก 10 ประตู และตูบ้รรทุกนํ้ าหนักเบา เป็นตน้ ซ่ึงมีแนวโน้มเจริญเติบโตท่ีดี  เน่ืองจากตลาด
รถบรรทุกยงัมีความตอ้งการสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีการเปิด AEC คาดวา่จะทาํให้ภาคการขนส่งในภูมิภาคขยายตวั
ข้ึนมาก ซ่ึงรถบรรทุกและรถเทรลเลอร์ จะเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากข้ึน รวมถึงการแสวงหาพนัธมิตรทาง
ธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีจะเติบโตข้ึนในขา้งหนา้  เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่กลุ่มบริษทัฯ และสร้างผลประกอบการท่ีดีข้ึน
ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 

 15. ข้อมูลอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 
-ไม่มี –  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


