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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

	 บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งและ
เติบโตบนเส้นทางการผลิตช้ินส่วนตัวถังและการประกอบ
รถยนต์มาอย่างยาวนานและมั่นคง	 นับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้น
ส่วนจ�ากัด	ไทยรุ่งวิศวกรรม	ขึ้นมาในปี	2510	 โดยนายห้าง
วิเชียร	 เผอิญโชค	 	 และพัฒนาธุรกิจจนประสบความส�าเร็จ
เป็นบรษิทั	ไทยรุง่ยเูนีย่นคาร์	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยน�าบรษิทัฯ	
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	
2537

	 จวบจนวันนี้เป็นเวลามากกว่า	45	ปี	ที่บริษัท	ไทยรุ่งยู
เนี่ยนคาร์	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทของคนไทยที่ด�าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ครบวงจรที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว	 	 ตั้งแต่การออกแบบ	
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับ
ยึดส�าหรับการผลิต	การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก	การ
ผลิตเบาะ	การรับจ้างพ่นสี	รับจ้างประกอบ	และผลิตรถยนต์
อเนกประสงค์	และและรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง	ๆ	ด้วยฝีมือ
และความสามารถของบุคลากรคนไทย	โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นั
สมัย	มีความยืดหยุ่นสูง	

	 ป ัจจุบันบริษัทฯได ้ปรับกลยุทธ ์ ให ้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	 บริษัทยังคง
เน้นรายได้จากงานชิ้นส่วน	OEM	 งานรับจ้างประกอบ	 และ
พ่นสีรถยนต์	 การขยายตลาดชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์ไป
ยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก	 รวมถึงการหาพันธมิตรทางการค้า
เพื่อขยายธุรกิจเดิมและแสวงหาธุรกิจใหม่	 นอกจากน้ี	 ทาง
บริษัทได้เตรียมพร้อมในการเพิ่มศักยภาพของบริษัท	 โดย
เน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 และการน�า
นวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยกุต์	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ		
ลดต้นทุน		และเพิ่มก�าไรของบริษัทในอนาคต		รวมถึงการ
พฒันาบคุลากร	เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	2558	
และกระแสการค้าและการลงทุนข้ามชาติ	

	 บริษทัเชือ่ม่ันว่าด้วยศกัยภาพของบริษทัด้านการผลิตที่
ครบวงจร	 ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่รวดเร็ว	 รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า
ทั้งในและต่างประเทศ	 จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้รับโอกาส
มากมายที่รออยู่ข้างหน้าในอุตสาหกรรมยานยนต์	 ดังนั้น	
บริษัทฯ	มั่นใจได้ว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะเติบโต
อย่างก้าวกระโดด	เคียงคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่าง
แน่นอน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
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TO BE AT THE PINNACLE OF THE THAI AUTO INDUSTRY,  
DEVLOPING, DESIGNING AND PRODUCING A  

COMPREHENSIVE RANG OF PRODUCTS; WITH OUR OWN BRAND,  
TO BUILD OPTIMUM CUSTOMER SATISFACTION  

THROUGH WORLD-CLASS QUALITY AND SERVICE. 



1.	 เป็นผู้น�าในการออกแบบ	พัฒนา	ผลิตนวัตกรรมยานยนต์ใหม่	รถเอนกประสงค์	รถใช้งานเฉพาะด้าน	ชิ้นส่วน	 
แม่พิมพ์-จิ๊ก	และอุปกรณ์รถยนต์	

2.	 สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ	ราคา	การส่งมอบและบริการในระดับสากล	

3.	 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	การบริการ	อย่างต่อเนื่อง	ด้วยกระบวนการผลิต	การจัดการที่ยืดหยุ่น	 
รวดเร็ว	ด้วยวิศวกรรม	เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	

4.	 สร้าง	Brand	เป็นของตนเองให้มีภาพลักษณ์	เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

5.	 สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมทั้งภายใน	และต่างประเทศ	

6.	 มุ่งมั่นพัฒนาและธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์	ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้	ในระดับสากล	 
มีความสุขและความภาคภูมิใจในการท�างานกับองค์กร	

7.	 สร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลก�าไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว	 
ส�าหรับผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	และพนักงาน	

8.	 ผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต	และการท�างานต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 
ช่วยเหลือและตอบแทนสังคม	โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

วิส ัยท ัศน ์ (Vision) เป ็นยอดยนตรกรรมไทย เป ็นผู ้พ ัฒนา ออกแบบ และผลิต
ผลิตภ ัณฑ์ครบวงจร ที ่ม ีตราส ินค ้า (Brand) เป ็นของตนเอง สร้างความพึงพอใจ
สูงส ุดให ้ก ับล ูกค ้า ท ั ้งด ้ านค ุณภาพและบร ิการ ในระด ับสากล
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สรุปข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม	ณ	31	ธันวาคม 2556 2555 2554
ผลการด�าเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 3,138.30	 	3,499.58	 	2,054.78	
รายได้ทั้งหมด 3,374.80	 	3,780.84	 	2,263.10	
ค่าใช้จ่ายรวม 2,955.20	 	3,097.31	 	1,996.30	
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 419.60	 	683.53	 	266.80	
ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ	ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 353.70 	555.80	 	186.22
ฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,088.20	 1,751.40	 	1,083.10	
สินทรัพย์รวม 3,632.40	 	3,862.20	 	3,004.26	
หนี้สินรวม 479.40	 	772.67	 	362.18	
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,153.00	 	3,089.49	 	2,642.08	
ข้อมูลต่อหุ้น	(หน่วย	:	บาท)	
ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น 0.72	 	1.13	 	0.38	
เงินปันผลต่อหุ้น	* 0.40	 	0.60	 	0.25	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.20	 	6.08	 	5.20	
อัตราส่วนทางการเงิน	(หน่วย	:	%)
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม 10.48	 	14.70	 	8.23	
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.70	 	20.01	 	7.32	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 11.20	 	19.91	 	8.91

หมายเหตุ * เงินปันผล ประจ�ำปี 2556 จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ก่อน
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

	 ในปี	 2556	 อุตสาหกรรมยานยนต์

ของไทย	มียอดผลิตรถยนต์สูงถึง	2.46	ล้าน

คัน	และขยับขึ้นมาสู่ผู้ผลิตรถยนต์มากเป็น

อันดับ	9	 ของโลก	 โดยแบ่งเป็นยอดขายใน

ประเทศ	1.33	ล้านคัน	ลดลง	7%	จากปีก่อน	

อนัเนือ่งมาจากสิน้สดุนโยบายคนืภาษรีถยนต์

คันแรกของรัฐบาล	และเป็นยอดส่งออก	1.13	

ล้านคัน	 เพิ่มขึ้น	10%	 จากปีก่อน	 และคาด

ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี	2557	 จะ

ชะลอตัวลงเล็กน้อย	 แต่ในระยะยาวแล้ว

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังมีความโดด

เด่น	 และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญ

ที่สุดในอาเซียน	 อีกทั้งเมื่อมีการเปิดการค้า

เสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	 จะท�าให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์

ในภูมิภาคนี้มากขึ้น	จึงเป็นเป้าหมายที่ผู้ผลิต

รถยนต์ทัว่โลกจะพยายามเข้ามาขายและผลติ

รถยนต์ในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน	

	 ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทไทย

รุ่งฯ	ในปี	2556	นั้น	มีรายได้รวมทั้งสิ้น	3,375	

ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	354	ล้านบาท	ซึ่ง

สาเหตุที่ก�าไรลดลงจากปี	2555	เนื่องมาจาก

ตลาดรถยนต์ในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของ

ปี	2556	 ซบเซาลงจากภาวะเศรษฐกิจ	 และ

ปัญหาการเมืองในประเทศ	 บริษัทฯ	 จึงต้อง

เน้นการควบคุมต้นทุน	และเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างานมากยิ่งขึ้น	 และเพื่อเป็นการลด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมยาน

ยนต์เพียงกลุ่มเดียว	 บริษัทฯ	 จึงขยายฐาน

ลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	 เพิ่มขึ้น	 เช่น	

กลุม่เครือ่งมอือตุสาหกรรม	เครือ่งมอืก่อสร้าง	

เครื่องจักรกลการเกษตร	และรถจักรยานยนต์

ระดับพรีเมี่ยม	ซึ่งเป็น	Niche	market	ที่มี

มูลค่าเพิ่มสูง	นอกจากนี้ในปี	2556	บริษัทฯ	

ได้ขยายการลงทุนเครื่องจักรใหม่	 และ

ปรับปรุงเครื่องจักรต่าง	 ๆ	 ให้มีความทัน

สมัยยิ่งข้ึน	 เพื่อรองรับงานชิ้นส่วนและแม่

พิมพ์	อีกทั้งได้ลงทุนซื้อที่ดินและโรงงาน	ที่

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช	(บ่อวิน)	จังหวัด

ระยอง	 เพ่ือเตรียมรองรับการขยายงานใน

อนาคตเพิ่มขึ้นด้วย	

	 โดยเมื่อต้นปี	2557	บริษัทฯ	ประสบ

ความส�าเรจ็ในการเจรจาจดัตัง้บรษัิทร่วมทุน

กับบริษัท	Kyowa	Sangyo	 พันธมิตรจาก

ประเทศญี่ปุ่น	 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ชื่อ	

“บริษัท	เคียววะ	ไทยรุ่ง	จ�ากัด”	เพื่อขยาย

ฐานธุรกิจไปสู่กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม/

ก่อสร้าง	 เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้น	

ทั้งการขายในประเทศและส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ	 และคาดว่าภายในปี	2557	นี้

บริษัทฯ	 จะบรรลุข้อตกลงในการเจรจาจัด

ตั้งบริษัทร่วมทุนอีกหนึ่งแห่ง	 เพื่อขยาย

ธรุกจิไปยงักลุม่รถบรรทุกประเภทต่างๆ	เช่น	

รถดัม๊	รถตูบ้รรทุก	รถหางลากเทรเลอร์	ฯลฯ	

ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องใน

อนาคตเช่นกนั	โดยบรษิทัฯ	ยงัคงเปิดโอกาส

เจรจากบันกัลงทนุหลายกลุม่ทีส่นใจร่วมทนุ

กับกลุ่มบริษัทไทยรุ่ง	 เพื่อขยายฐานธุรกิจ

ด้านต่างๆ	ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิปัจจบุนั	รวม

ถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีมี

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการ

ตลาดและสร้างรายได้ให้แก่บรษิทัเพิม่ขึน้ใน

อนาคต	เพื่อผลประกอบการที่ดีของบริษัท	

ดร.	ปราณี		เผอิญโชค
ประธานกรรมการ

	 บริษัทฯ	 รู ้สึกเป ็นเกียรติและ

ภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีได้รับรางวัล	SET	

Awards	2013	ประเภทบรษิทัจดทะเบยีน

ด้านผลด�าเนินงานยอดเยี่ยม	 (Best	

Performance	Award)	 ในกลุ่มบริษัท

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง	2,000	-	10,000	ล้านบาท	ซึ่ง

เป็นรางวัลท่ีจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับวารสารการ

เงินธนาคาร	ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ	มุ่งมั่น

ในการบริหารงานภายใต้นโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และให้ความใส่ใจ

ต่อการดูแลรักษาสังคม	 ชุมชน	 สภาพ

แวดล้อม	ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อผูม้ี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ตามหลัก

การความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	

(Corporate	Social	Responsibility)	ด้วย

การด�าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม	เพ่ือน�า

องค์กรไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	

	 ในนามของคณะกรรมการ	บรษิทัฯ	

ดิฉันขอขอบคุณลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น	 หน่วย

งานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน	

และพันธมิตรทางธุรกิจ	 ตลอดจน 

ผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่าน	ท่ีเป็นพลงั

ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	 ในการสนับสนุนให้

กจิการของบรษัิทประสบความส�าเรจ็ด้วย

ดีมาโดยตลอด	 ดิฉันและคณะกรรมการ

บริษัททุกท่านจะพยายามอย่างเต็มที่ที่

จะน�าพาบริษัทฯ	 ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่

หยุดยั้ง	 และร่วมกันขยายธุรกิจให้เจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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...ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความใส่ใจต่อ
การดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม  
ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส ่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย...
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คุณปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
อายุ	76	ปี

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ		 	
มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสท์ไลน์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	 	
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 
บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	 	

 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร		
	 บจ.	ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์	 บจ.	ไทย	วี.พี.	ออโต้เซอร์วิส
	 บจ.	ไทยออโต้	เพรสพาร์ท	 บจ.	ไทยอัลติเมทคาร์
	 บจ.	อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส	 บจ.	ไทย	วี.พี.	คอร์ปอเรชั่น
	 บจ.	ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส	 บจ.	เลกซัส	ออโต้	ซิตี้	
	 บจ.	บิซ	มอเตอร์ส	 บจ.	วี.พี.	ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	

บจ.	วีพีเค	ออโต้	 บจ.	เฟิรส์พาร์ท	 
บจ.	สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้

 กรรมการ	 
บจ.	เดลต้า	ไทยรุ่ง	

	 บจ.	เอเชีย	เวลท์	โฮลดิ้ง

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	246,387,500	หุ้น	(50.04%)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	

	 สาขาอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์	MS	(Industrial	Engineering	&

	 Management)	Oklahoma		State		University	ประเทศสหรฐัอเมริกา
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	32)
 หลักสูตร	Director	Certification	Program	39/2004	:	IOD
 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	8/2004	:	IOD

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการอสิระ,	รองประธานกรรมการ,	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 และบรรษทัภบิาล,	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
 ประธานกรรมการ

	 บมจ.	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิ้ล	 บจ.	ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า
	 บจ.	แพนเปเปอร์	(1992)	 บจ.	เอกรัฐพัฒนา
	 บจ.	ที	เอส	จี	แอสเซ็ท		 บจ.	ที	เอส	ฟลาวมิลล์
 บจ.	ท	ีเอส	อตุสาหกรรมน�า้มนั	 บจ.	รวมผลอตุสาหกรรมนครสวรรค์
	 บจ.	น�้าตาลเกษตรไทย	 บจ.	น�้าตาลไทยเอกลักษณ์
 กรรมการ	

 บจ.	เอช.	ซ.ี	สตาร์ค	(ประเทศไทย),	บจ.	สยาม	พ.ีพ.ี	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
 ผู้ช�านาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร	สภาวิศวกร
 กรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย	กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม
 กรรมการวิชาการระบบการจัดการ	 หรืออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	
 ประธานกรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น	รื่นสิริ
 ประธานกรรมการ	มูลนิธิอาจารย์ลัยอาจ	ภมราภา
 ประธานกรรมการ	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	60,000	หุ้น	(0.01%)
	 (รวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา	258)

ดร. ปราณี เผอิญโชค
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	76	ปี
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คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	53	ปี

คุณแก้วใจ  เผอิญโชค
กรรมการ
อายุ	49	ปี

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท	สาขาวิศวอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	49)
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.	8)
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	มส.1)

	 หลักสูตร	การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	
 หลักสูตร	Director	Certification	Program	26/2003	:	IOD

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

 กรรมการและรองประธานกรรมการ 
บจ.	ไทยอัลติเมทคาร์	 บจ.	เดลต้า	ไทยรุ่ง 
บจ.	อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส	 บจ.	ไทย	วี.พี.	คอร์ปอเรชั่น

	 บจ.	เฟิรส์พาร์ท	 บจ.	วี.พี.	ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	
บจ.	บิซ	มอเตอร์ส	 บจ.	เลกซัส	ออโต้	ซิตี้

 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 บจ.	ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์		 บจ.	ไทย	วี.พี.	ออโต้เซอร์วิส
	 บจ.	ไทยออโต้	เพรสพาร์ท
 กรรมการ

	 บจ.	ไทยออโต้	คอนเวอชั่น	 บจ.	ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 บจ.	สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	35,872,000	หุ้น	(7.29%)
	 (รวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา	258)

คุณวุฒิการศึกษา
 Bachelor	Degree	in	Financial	Administration

	 University	of	New	England	Australia
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	55)
 หลักสูตร	Executive	Program	 
“Owner/President	Management	Program”	รุ่น	42

	 	Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร	Winning	with	Strategy	:	YPO	(Thailand)
 หลักสูตร	Secret	of	Effective	Business	:	YPO	(Thailand)
 หลักสูตร	Cambridge-Thammasat	Executive	Education	 
Pregram	“leadership”	รุ่นที่	1

	 มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์	ประเทศอังกฤษ
 หลักสูตร	Positive	Psychology	:	YPO	(Thailand)
 หลักสูตร	การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส�าเร็จ	 
รุ่นที่	3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 หลักสูตร	Director	Certification	Program	29/2003	:	IOD
 หลักสูตร	The	Boss	Executive	Educational	Program	 
รุ่นที่	38	Management	and	Psychology

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บจ.	ไทย	วี.พี.	คอร์ปอเรชั่น	 บจ.	บิซ	มอเตอร์ส
	 บจ.	วี.พี.	ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	 บจ.	บิซรีซอร์ส	
	 บจ.	วีพีเค	ออโต้	 บจ.	เซ็นเตอร์ยูสคาร์
	 บจ.	อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส	 บจ.	สินธรณี	พร๊อพเพอร์ตี้
	 บจ.	เลกซัส	ออโต้	ซิตี้
 กรรมการบริหาร

	 บจ.ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์		 บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
	 บจ.ไทย	วี.พี.	ออโต้เซอร์วิส	 บจ.	รีแล็กซ์ไลฟ์
	 บจ.ไทยออโต้	เพรสพาร์ท	 บจ.	อัสทูโด	โฮลดิ้ง
	 บจ.	ไทยออโต้	คอนเวอชั่น	 บจ.	อสัทโูด	อนิเวสเม้นท์	(ออสเตรเลยี)	

บจ.	เดลต้า	ไทยรุ่ง	 บจ.	เอเชีย	เวลท์	โฮลดิ้ง

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	32,639,450	หุ้น	(6.63%)
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	10/2004	:	IOD

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล,	 
กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		 
บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

 กรรมการผู้จัดการ	
	 บจ.	แดน-ไทย	อีควิปเม้นท์	
	 บจ.	แดน-ไทย	แฮนดิ้ง	ซิสเท็ม
	 บจ.	แดน-ไทย	เอ็นยิเนียริ่ง

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	80,000	หุ้น	(0.02%)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยโคเวนทรี	ประเทศอังกฤษ

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

	 บจ.	อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส	 บจ.	ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
	 บจ.	สินธรณี	พร๊อพเพอร์ตี้
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บจ.	ไทย	วี.พี.ออโต้เซอร์วิส
 กรรมการ

	 บจ.	ไทยรุ่ง	ทูลส์	แอนด์	ไดส์		 บจ.	ไทยออโต้	เพรสพาร์ท
	 บจ.	ไทยอัลติเมทคาร์	 บจ.	วี.พี.	ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
	 บจ.	ไทย	วี.พี.	คอร์ปอเรชั่น	 บจ.	บิซ	มอเตอร์ส

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	31,201,500	หุ้น	(6.34%)

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค
กรรมการ
อายุ	44	ปี

คุณสมเกียรติ นิ่มระวี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล
อายุ	62	ปี
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คุณถาวร  ชลัษเฐียร
กรรมการ
อายุ	61	ปี

คุณสุเวทย์  ธีรวชิรกุล
กรรมการอสิระ, 
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล
อายุ	55	ปี

คุณด�าริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ	60	ปี

คุณวุฒิการศึกษา
	 ปริญญาตรี	สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	กรุงเทพฯ

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
	 กรรมการ,	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรุ่งยู

เนี่ยนคาร์	
	 ที่ปรึกษาอาวุโส	ฝ่ายบริหาร	 

บริษัท	เด็นโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 กรรมการบริหาร	และรองเลขาธิการ	สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	 อปุนายก	ฝ่ายบรหิาร	สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
	 อุปนายก	ฝ่ายบริหารและแผน	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ไทย
	 อุปนายก	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	สมาคมส่ง

เสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)
	 ประธาน	คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาก�าลังแรงงาน	
	 ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	

ภายใต้	กพร.ปช.	กระทรวงแรงงาน
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	

องค์การมหาชน
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
	 กรรมการบริหาร	สถาบันไทย-เยอรมัน
	 กรรมการ	สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย	
	 กรรมการ	สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	กรุงเทพฯ
	 กรรมการ	สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	ธัญญบุรี
	 กรรมการ	พัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิพม์	กระทรวง

อุตสาหกรรม
	 กรรมการ	ส�านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	 กรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
	 ที่ปรึกษา	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Advanced	Management	Program	
Harvard	University,	USA

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.	8)
 หลักสูตร	Director	Certification	
Program	106/2008	:	IOD

 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	
24/2008	:	IOD

 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	
Program	22/2009	:	IOD

 หลักสูตร	Role	of	Compensation	
Committee	10/2010	:	IOD

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการอสิระ,	กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน	 
บมจ.	ไทยรุง่ยเูนีย่นคาร์

 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	 
บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

 รองประธานกรรมการ	 
บมจ.	ไอร่า	แคปปิตอล

 กรรมการ	บมจ.	ไทยเคนเปเปอร์
 กรรมการ	Yamato	Kogyo	Plc	(Japan)
 กรรมการ	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	 
สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ปริญญาโท	Wagner	College	 
NY	New	York	U.S.A.

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.10)
 หลักสูตร	Director	Certification	
Program	9/2001	:	IOD

 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	
15/2006	:	IOD

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  
 กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล,	กรรมการบรหิารความเสีย่ง	 
บมจ.	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

 กรรมการ	/	กรรมการผู้อ�านวยการ	 
บมจ.	เอ็ม	บี	เค

 กรรมการ	 
บมจ.	โรงแรมรอยัลออคิด	
(ประเทศไทย)

	 บมจ.	ไอ	เอฟ	เอส	แคปปิตอล	
(ประเทศไทย)

	 บจ.	วชิรฉัตร	คอนซัลแตนท์
 กรรมการบรหิาร	บมจ.	ปทมุไรซมลิ	แอนด์ 
แกรนารี	

	 บจ.	สยามพิวรรธน์

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 
	 (ณ	28	ม.ค.	2557)	:	15,012	 

หุ้น	(0.003%)



12

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

AUTOMATION 
TECHNOLGY



13

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

6
บร

ิษัท
 ไท

ยร
ุ่งย

ูเน
ี่ยน

คา
ร์ 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
)

รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 2556 

 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม  
 การดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการควบคุมมลพิษ 

 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 รางวลัแห่งความภมิูใจ 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility; CSR) โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั คาํนึงถึงผลกระทบท่ี
อาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกบัการดูแล   เอาใจใส่ชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยูร่่วมกนั 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงกาํหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็นกรอบการดาํเนิน
กิจการของบริษทัใหป้ระสบความสาํเร็จ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความสุจริต โปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมุ่งเนน้การเจริญเติบโต
ของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน และสังคม อยา่งรอบดา้น รวมทั้งดูแล
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามวสิัยทศัน์ พนัธะกิจท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

2. ส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพ่ือเป็นแนวทางสร้าง
การมีส่วนร่วมในการดูแลรับผดิชอบต่อสังคม ใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 

3. สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรของบริษทัฯ ในการดาํเนินการ 
เพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

4. จดัให้มีการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจใน           
การดาํเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม 

5. บริษทัฯ  มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและ มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย 
เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

 

 

 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) 2556
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

การดาํเนินการด้านส่ิงแวดล้อมและการควบคุมมลพษิ 

บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีการขยายผลการดาํเนินกิจกรรมใหค้รอบคลุมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

การตรวจประเมนิการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 

เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการจดัให้มีการตรวจ
ประเมินการดาํเนินงานบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 00 : 24  ข้ึนเป็นประจาํทุกปี โดยในปี 6 ไดจ้ดั
ใหมี้การตรวจประเมิน จาํนวน  คร้ัง โดยเป็นการตรวจประเมินจากฝ่ายตรวจสอบภายใน จาํนวน  คร้ัง และตรวจประเมิน
จากหน่วยงานภายนอกโดย บริษทั บูโร เวอรีทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน  คร้ัง ผลการตรวจประเมิน 
พบวา่ บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 00: 00 

 

1. การจัดการกากของเสียอนัตราย  

ในกระบวนการพ่นสี จะมีการใชม่้านนํ้ าหมุนเวียนเพ่ือดกัจบัละอองสี และนาํกากตะกอนสีซ่ึงเป็นของเสีย
อนัตรายส่งใหบ้ริษทัผูรั้บกาํจดั นาํกากของเสียไปดาํเนินการกาํจดัอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. การจัดการมลพษิทางอากาศ 

บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการจดัการมลพิษทางอากาศ ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินคา้ และการ
ให้บริการของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง  บริษทัจึงไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบจุ่มและพ่นสีเพื่อลด
มลพิษ  รวมทั้ งสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสีของบริษทั ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทั ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีการบาํบดัมลพิษทางอากาศท่ีอาจเกิดจาก
กระบวนการจุ่มสี EDP โดยพฒันาระบบบาํบดักล่ิน (Activated Carbon)  เพ่ือ
ดูดซับกล่ินจากห้องชุบสี  ส่วนการพ่นสีจะใชเ้ทคโนโลยีม่านนํ้ าเพื่อให้มวล
สารจากอากาศรวมกบันํ้า ก่อนปล่อยอากาศท่ีบาํบดัแลว้ออกทางปล่องระบาย
อากาศ ส่วนนํ้ าเสียจะถูกส่งไปบาํบัดนํ้ าเสียท่ีสีสีเจือปน (Spay Booth) 
ตามลาํดบั   
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3. การจัดการมลพษิทางนํา้ 
 

นํ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งนํ้ าเสียท่ีมีสารเคมีเจือปน และ
นํ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Contraminated Water)  ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและ
พ่นสีรถยนต์  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด โดยใชร้ะบบบาํบดัสารเคมีท่ีมีสารเคมีเจือปน 
(Degrease) และระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Spray Booth)  ซ่ึงในขั้นตอน
การบําบัดนํ้ า เสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษัท  และ
กาํหนดใหมี้การตรวจสอบคุณภาพนํ้าหลงัการบาํบดัโดยบริษทัผูรั้บดาํเนินการ 
ทาํการตรวจวดัคุณภาพนํ้าของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อีทั้งบริษทัไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการปรับปรุง
ระบบการบาํบัดมลพิษ ของบริษัท อันจะนําไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นด้าน
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชนใกลเ้คียงโรงงาน 

อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

นอกจากการดูแลและให้ความสําคัญในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนักถึงสุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังานทุกคน ในฐานะทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์รและเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานบรรลุ
ความสาํเร็จตามเป้าหมายจึงจดัใหมี้การดาํเนินดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยคาํนึงถึง
มาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเก่ียวกบัพนกังานท่ีบริษทัไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

ในปี 6 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานดา้นความปลอดภยัเพื่อควบคุมและป้องกนั
ไม่ให้เกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต และพ้ืนท่ีทัว่ไป ในปี 
6 บริษทัมีชัว่โมงการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อเน่ืองรวม ,78,69 (9 วนั) ชัว่โมง โดยไม่มีอุบติัเหตุ  และเพื่อเป็นการ
กระตุน้จิตสํานึกให้กบัพนกังานไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของการทาํงานดว้ยความปลอดภยัท่ีมีต่อตนเอง คน
รอบขา้ง และต่อองคก์ร บริษทั จึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
 จดัให้มีอบรมให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ให้กบัพนักงานท่ีเขา้มาเร่ิมงานใหม่ และจดั

อบรมผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพ่ือทบทวนกฎความปลอดภยัในการทาํงานทั้งความปลอดภยั
เฉพาะงาน และกฎความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกาํหนด ใหพ้นกังานรับทราบและปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน  จะจดัการตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงในการเกิดอนัตราย
ต่อบุคคลและทรัพยสิ์น รวมทั้ งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ งกาํหนดมาตรการป้องกนั และ

 

บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการทาํงาน ก่อนอนุญาตให้ผูรั้บจา้งภายนอก เขา้ทาํงานในพื้นท่ีของ
บริษทั  

2. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 

กาํหนดใหมี้การอบรม การซอ้มการดบัเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภยัเป็นประจาํทุกเดือน รวมทั้งจดัใหมี้การ
ซอ้ม การอพยพหนีไฟประจาํปี และการส่งต่อผูบ้าดเจบ็ เป็นประจาํทุกปี  

 

 

 

 

 

 

3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามยัของพนักงาน 

 ดาํเนินการจดัทาํโปรแกรมตรวจสุขภาพประจาํปีให้กบัพนกังาน ตามความเส่ียงในการปฏิบติังาน เพื่อเป็น
การเฝ้าระวงัด้านสุขภาพของพนักงานท่ีตอ้งสัมผสักบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน 
รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง ลดความเส่ียงในการทาํงานใหล้ดนอ้ยลง 

 จดัให้มีการดาํเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยัให้กบัพนักงานทุกระดบัไดมี้
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั การสํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล  เป็นตน้ 

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ในปี 6 ท่ีผ่านมา บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดริ้เร่ิมดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วม
จากผูมี้ส่วนได้เสียในจากการดาํเนินกิจการของบริษัทในทุกภาคส่วน  ทั้ งบริษทัและกลุ่มบริษทัในเครือ บริษัทคู่ค้า 
หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน และท่ีสําคญับริษทัมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน  ในร่วมดาํเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) การดูแลชุมชนและสังคม 

2) การสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชน 

3) กิจกรรมส่งเสริมการทาํความดี 

4) การสืบสานประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการทาํงาน ก่อนอนุญาตให้ผูรั้บจา้งภายนอก เขา้ทาํงานในพื้นท่ีของ
บริษทั  

2. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 

กาํหนดใหมี้การอบรม การซอ้มการดบัเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภยัเป็นประจาํทุกเดือน รวมทั้งจดัใหมี้การ
ซอ้ม การอพยพหนีไฟประจาํปี และการส่งต่อผูบ้าดเจบ็ เป็นประจาํทุกปี  

 

 

 

 

 

 

3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามยัของพนักงาน 

 ดาํเนินการจดัทาํโปรแกรมตรวจสุขภาพประจาํปีให้กบัพนกังาน ตามความเส่ียงในการปฏิบติังาน เพื่อเป็น
การเฝ้าระวงัด้านสุขภาพของพนักงานท่ีตอ้งสัมผสักบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน 
รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง ลดความเส่ียงในการทาํงานใหล้ดนอ้ยลง 

 จดัให้มีการดาํเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยัให้กบัพนักงานทุกระดบัไดมี้
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั การสํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล  เป็นตน้ 

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ในปี 6 ท่ีผ่านมา บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดริ้เร่ิมดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วม
จากผูมี้ส่วนได้เสียในจากการดาํเนินกิจการของบริษัทในทุกภาคส่วน  ทั้ งบริษทัและกลุ่มบริษทัในเครือ บริษัทคู่ค้า 
หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน และท่ีสําคญับริษทัมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน  ในร่วมดาํเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) การดูแลชุมชนและสังคม 

2) การสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชน 

3) กิจกรรมส่งเสริมการทาํความดี 

4) การสืบสานประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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การดูแลชุมชนและสังคม 

 การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมในปี 6 ท่ีผ่านมา บริษทั มุ่งเน้นถึงความสําคญัของชุนโดยรอบพื้นโรงงาน 
ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็ มีศกัยภาพในการดูแลและใหบ้ริการกบัประชาชน
ในเขตพื้นท่ีหนองแขม และเขตบางแค ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีตั้งของกิจการในกลุ่มบริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  กิจกรรม
ในรอบปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

 ชุมชนสัมพนัธ์ 

 ดว้ยพื้นท่ีตั้งของโรงงานผลิตช้ินส่วน และประกอบ
รถยนตข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) อยูติ่ดกบั
เขตท่ีพกัอาศยัของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและควบคุม
มลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทั้งการชุบสี  การพ่น
สี ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความรําคาญกบัชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงเขต
โรงงาน  บริษัทได้กาํหนดให้มีทีมงานชุมชนสัมพนัธ์ เพ่ือ
สร้างช่องทางการส่ือสาร รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน เพ่ือ
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยทีมชุมชนสัมพนัธ์จะเขา้
เยีย่มเยยีนพบปะชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่ําเป็นให้กบัโรงพยาบาล 

 บริษทั เล็งเห็นถึงความสําคญัในการดูแลและบริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคญัในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน ซ่ึงจากการสํารวจของบริษทั พบว่าโรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีตั้งของกลุ่มธุรกิจในเครือบริษทัไทยรุ่งยเูน่ียน
คาร์ จาํกดั (มหาชน) มีผูป่้วยทั้งในเขตพื้นท่ีหนองแขม เขตบางแค รวมทั้งประชาชนจากจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งสมุทรสาคร 
และนครปฐม เขา้มาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหท้างโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ
ประชาชน บริษทั จึงไดจ้ดัทอดผา้ป่าสามคัคี เพ่ือหารายไดส้มทบทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศกัด์ิ ชฺตินฺธโร, โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
พนักงานในกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ กลุ่มบริษทัคู่คา้ และร่วมกนับริจาคเงินเพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองไตเทียม, เคร่ืองควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดาํ, เคร่ืองกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า และเคร่ืองเลเซอร์รักษาดวงตา รวมมูลค่า ,0,000 บาท โดย
ไดม้อบเงินบริจาคดงักล่าวให้กบัตวัแทนโรงพยาบาลทั้ง  แห่ง เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 6 ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง 
บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) โดย มี ดร.ปราณี เผอิญโชค เป็นตวัแทนกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ ในการมอบเงินบริจาค
ใหก้บัทางโรงพยาบาล  
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มอบทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน 

 นอกจากความตระหนักถึงความสําคญัของการส่งเสริมการให้บริการดา้นสุขภาพอนามยัแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
บริษทัยงัตระหนกัถึงความสําคญัของาการส่งเสริมการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อระดบัชีวิต
ของประชาชน บริษทัจึงจดัสรรงบประมาณสําหรับเป็นทุนการศึกษา เพ่ือมอบให้กบัเยาวชนไดใ้ชเ้ป็นทุน และเป็นขวญั
กาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนดว้ยความขยนัหมัน่เพียร โดยบริษทัไดจ้ดัสรรทุนการศึกษา ดงัน้ี 

 ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนในเขตพืน้ทีห่นองแขม และเขตบางแค 

บริษทั ร่วมกบัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี  (เขตบางแค) และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีหนองแขม เขตบางแค 
พิจารณาคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์รวมทั้ง บุตรขา้ราชตาํรวจสถานีตาํรวจนคร
บาลหนองแขม และสถานีตาํรวจนครบาลเพชรเกษม เขา้รับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.ปราณี เผอิญโชค และผูบ้ริหารกลุ่ม
บริษทัไทยรุ่งฯ จาํนวน 8 ทุน ทุนละ ,000 บาท  รวมเป็นเงิน 66,000 บาท   
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 ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน บริษัทไทยรุ่งฯ 

นอกเหนือจากการสนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีหนองแขม และเขตบางแคแลว้ บริษทั 
ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการศึกษาของบุตรพนกังาน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทุนทรัพยส์าํหรับใชใ้นการศึกษาเล่าเรียน และ
เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจให้กบัพนกังานท่ีเป็นผูป้กครองให้ไดมี้กาํลงัใจในการทาํงานร่วมกบับริษทั  ดร.ปราณี เผอิญโชค และ
ผูบ้ริหารบริษัท จึงกําหนดให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน โดยกําหนดการมอบ
ทุนการศึกษาในวนัท่ี 8 มีนาคม ของทุกปี ซ่ึงวนัดงักล่าววนัถึงแก่กรรมของนายหา้งวิเชียร เผอิญโชค ผูก่้อตั้งบริษทัไทยรุ่ง 
โดยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน บริษทัได้ดาํเนินการต่อเน่ืองมาตั้ งแต่ปี 8 จนถึงปัจจุบัน เป็น
ระยะเวลากวา่ 8 ปี โดยในปี 6 ท่ีผา่นมา บริษทัไดม้อบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนกังานรวมทั้งส้ิน 7 ทุน เป็นเงิน 78,000 
บาท  

การสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนการทาํกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษทั ไดใ้ห้การสนบัสนุนงบประมาณ และวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพ่ือสร้างประโยชน์ หรือเพื่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในรอบปี 
6 บริษทัไดส้นบัสนุนงบประมาณเพื่อการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กบัองคก์รต่างๆ ทั้งสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องคก์รเพื่อการกศุลต่างๆ เป็นเงินทั้งส้ิน ,,000 บาท  

กจิกรรมส่งเสริมการทาํความด ี

 จากปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการ “คิดดี ทาํดี พูดดี” บริษทัไดใ้ชห้ลกัดงักล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ใหพ้นกังานทุกคนดาํเนินชีวิตดว้ยหลกัคิดดี ทาํดี และพดูดี ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการทาํความดีท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

 โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกดิ  

ดว้ยความตอ้งการให้พนักงานไดมี้โอกาสในการพฒันาถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง ตามสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในแต่ละทอ้งถ่ิน บริษทั จึงไดด้าํเนินโครงการไทยรุ่งรักบา้นเกิด โดยให้พนักงานไดส่้งขอ้เสนอ
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือความขาดแคลน และแนวทางแกปั้ญหาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน มายงั
บริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีมีความเหมาะสมทั้งในดา้นการแกปั้ญหาหรือความขาดแคลนท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซ่ึงโครงการไดรั้บการ
คดัเลือก บริษทัจะสนบัสนุนเงินทุนเพื่อให้พนกังานนาํกลบัไปพฒันาถ่ินฐานบา้นเกิดในช่วงวนัหยดุยาวในเทศกาลปีใหม่ 
โดยในปี 6 ท่ีผา่นมา บริษทั ไดม้อบเงินให้พนกังานนาํกลบัไปพฒันาถ่ินฐานบา้นเกิด จาํนวน  โครงการ โครงการละ 
0,000 บาท ไดแ้ก่ 

1) โครงการจดัทาํและซ่อมแซมสนามเดก็เล่น ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเมืองเสือ อ. พยฆัภมิูพิสัย จ.มหาสาคาม 

2) โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบา้นหนองหวัววั  อ.พรานกระต่าย  จ.กาํแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมะสวั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) โครง
อ.พบิู
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ายปีเก่า ตอ้นรั
ธรรมะ พร้อมน
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องสมุดโรงเรียน

ป็นกิจกรรมใน
ปรับใชใ้นชีวติป
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นโครงการ
ประจาํวนั 
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3) โครง
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 โครงการธ
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วสัดีข้ึน เพื่อใหพ้

งการจดัทาํชั้นวา
บลูยม์งัสาหาร จ
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จัดกิจกรรม “สั
พนกังานไดมี้ส่

างหนงัสือ โต๊ะอ
จ.อุบลราชธานี 

สัปดาห์เสริมมง
สวนร่วมในการร

อ่านหนงัสือ แล
 

งคลชีวิต ส่งทา้
รับการบรรยาย

ละซ้ือหนงัสือเพิ

ายปีเก่า ตอ้นรั
ธรรมะ พร้อมน

พิ่มเติมใหก้บัหอ้

บปีใหม่” ซ่ึงเป็
นาํขอ้คิดท่ีไดไ้ป

องสมุดโรงเรียน

ป็นกิจกรรมใน
ปรับใชใ้นชีวติป

นบา้นนาแก 

นโครงการ
ประจาํวนั 

 Dhamma Sawasdee project 
The Company organised an activity called “farewell old year, welcome new year” to give 
employees a chance to hear some talks on dhamma and reflect on some ideas to apply in their 
daily lives. 

 Thai Rung volunteer development camp project 
As well as promoting activities and good deeds within the Company Thai Rung also 
supported employees’ work on behalf of the public, by supporting group of employees who 
volunteered to carry out charitable activities under the Thai Rung volunteer development 
camp which carried out the following activities in 2013: 

1) Donation of money and develop playground and playground equipment for 
infants development centre, Nam Phrae, Phrao District, Chiang Mai Province; 

2) Donation of money to acquire a water-powered generator, dining tables and 
educational equipment for the Ban Mae Omki School, Kreki Branch, Mae Wa-
luang, Tha Song Yang District, Tak Province; 

3) Donation of money and consumer necessaries to the Ruampanya Association 
for the Disabled, Sai Noi District, Nonthaburi Province; 

4) Granting scholarships to pupils of Umphang Withayakom School, Umphang 
District, Tak Province; 

5) Making an artificial salt-lick for wild animals in Khao Chamao National Park, 
Chamao District, Rayong Province. 

 Dhamma Sawasdee project 
The Company organised an activity called “farewell old year, welcome new year” to give 
employees a chance to hear some talks on dhamma and reflect on some ideas to apply in their 
daily lives. 

 Thai Rung volunteer development camp project 
As well as promoting activities and good deeds within the Company Thai Rung also 
supported employees’ work on behalf of the public, by supporting group of employees who 
volunteered to carry out charitable activities under the Thai Rung volunteer development 
camp which carried out the following activities in 2013: 

1) Donation of money and develop playground and playground equipment for 
infants development centre, Nam Phrae, Phrao District, Chiang Mai Province; 

2) Donation of money to acquire a water-powered generator, dining tables and 
educational equipment for the Ban Mae Omki School, Kreki Branch, Mae Wa-
luang, Tha Song Yang District, Tak Province; 

3) Donation of money and consumer necessaries to the Ruampanya Association 
for the Disabled, Sai Noi District, Nonthaburi Province; 

4) Granting scholarships to pupils of Umphang Withayakom School, Umphang 
District, Tak Province; 

5) Making an artificial salt-lick for wild animals in Khao Chamao National Park, 
Chamao District, Rayong Province. 
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 โครงการค่ายอาสาพฒันา ไทยรุ่ง 

นอกเหนือจากการขบัเคล่ือนกิจกรรมสร้างและส่งเสริมการทาํความดีภายในบริษทั ใหพ้นกังานของบริษทัได้
มีส่วนร่วมแลว้ บริษทั ไดส้นบัสนุนใหพ้นกังานไดส้ร้างความดี บาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัสาธารณะ โดยไดใ้หก้ารสนบัสนุน 
กลุ่มพนกังานท่ีมีจิตอาสาท่ีมารวมตวักนัทาํกิจกรรมสร้างความดี ภายใตโ้ครงการค่ายอาสาพฒันา ไทยรุ่ง  ซ่ึงในปี 6 ท่ี
ผา่นมา กลุ่มค่ายอาสาพฒันา ไทยรุ่ง ไดร้วมตวั ทาํกิจกรรมสร้างความดี ดงัน้ี 

1) บริจาคเงิน และพฒันาสนามเดก็เล่น และเคร่ืองเล่น ใหก้บัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ต.นํ้าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

2) บริจาคเงินเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองป่ันไฟฟ้าพลงังานนํ้ า โต๊ะอาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กบั โรงเรียนบา้น
แม่อมกิ สาขาเกร๊ะคี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

3) บริจาคเงิน และมอบเคร่ืองบริโภคท่ีจาํเป็น ใหก้บัสมาคมรวมปัญญาคนพิการ อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 

4) มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนโรงเรียน อุม้ผางวทิยาคม อ.อุม้ผาง จ.ตาก 

5) ทาํโป่งเทียมใหส้ัตวป่์า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา อ.ชะเมา จ.ระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการไทยรุ่งแบ่งปัน 

บริษทั ตอ้งการปลูกฝังค่านิยมในการเสียสละ และแบ่งปัน รวมทั้ งตอ้งการปลูกฝังจิตสํานึกเร่ืองการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดข้ึนกบัพนกังานทุกคน โครงการไทยรุ่งแบ่งปัน จึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมให้ความรู้
ดา้นคดัแยกวสัดุเหลือใช ้และการรีไซเคิลแก่พนกังาน พร้อมทั้งให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการนาํกล่องเคร่ืองด่ืมใชแ้ลว้ 
และปฏิทินเก่ามาบริจาค เพ่ือรวบรวมนาํไปมอบใหก้บัศูนยรี์ไซเคิลกล่องเคร่ืองด่ืม บริษทัไฟเบอร์พฒันา และมูลนิธิช่วยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 
 

 

 

 

   

volunteered to carry out charitable activities under the Thai Rung volunteer development 
camp which carried out the following activities in2013:

1) Donation of money and develop playgroundand playground equipmentfor 
infants development centre,Nam Phrae,Phrao District,Chiang Mai Province;

2) Donation of moneyto acquire a water-powered generator, dining tablesand
educational equipment for the Ban Mae OmkiSchool, Kreki Branch,Mae Wa-
luang,Tha Song Yang District,Tak Province;

3) Donation of moneyand consumer necessaries to the Ruampanya Association 
for the Disabled,Sai Noi District, Nonthaburi Province;

4) Granting scholarships to pupils of UmphangWithayakom School,Umphang
District,Tak Province;

5) Making an artificial salt-lick for wild animals in KhaoChamao National Park, 
Chamao District,Rayong Province.

• Thai Rung Project
The Companyaims to instil in all its employees values of self-sacrifice and sharing and 
awareness of the need to use resources as effectively as possible. The Thai Rung Sharing 
Projecttherefore aims to impart knowledge about separating out waste materialsfor recycling 
and to involve employees in bringing used drink cartons and old calendars to donate for 
onward delivery to the Fibre Pattana recycling centrefor the benefit of the Thai Foundation 
for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. the Queen.
 

 โครงการค่ายอาสาพฒันา ไทยรุ่ง 

นอกเหนือจากการขบัเคล่ือนกิจกรรมสร้างและส่งเสริมการทาํความดีภายในบริษทั ใหพ้นกังานของบริษทัได้
มีส่วนร่วมแลว้ บริษทั ไดส้นบัสนุนใหพ้นกังานไดส้ร้างความดี บาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัสาธารณะ โดยไดใ้หก้ารสนบัสนุน 
กลุ่มพนกังานท่ีมีจิตอาสาท่ีมารวมตวักนัทาํกิจกรรมสร้างความดี ภายใตโ้ครงการค่ายอาสาพฒันา ไทยรุ่ง  ซ่ึงในปี 6 ท่ี
ผา่นมา กลุ่มค่ายอาสาพฒันา ไทยรุ่ง ไดร้วมตวั ทาํกิจกรรมสร้างความดี ดงัน้ี 

1) บริจาคเงิน และพฒันาสนามเดก็เล่น และเคร่ืองเล่น ใหก้บัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ต.นํ้าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

2) บริจาคเงินเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองป่ันไฟฟ้าพลงังานนํ้ า โต๊ะอาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กบั โรงเรียนบา้น
แม่อมกิ สาขาเกร๊ะคี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

3) บริจาคเงิน และมอบเคร่ืองบริโภคท่ีจาํเป็น ใหก้บัสมาคมรวมปัญญาคนพิการ อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 

4) มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนโรงเรียน อุม้ผางวทิยาคม อ.อุม้ผาง จ.ตาก 

5) ทาํโป่งเทียมใหส้ัตวป่์า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา อ.ชะเมา จ.ระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการไทยรุ่งแบ่งปัน 

บริษทั ตอ้งการปลูกฝังค่านิยมในการเสียสละ และแบ่งปัน รวมทั้ งตอ้งการปลูกฝังจิตสํานึกเร่ืองการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดข้ึนกบัพนกังานทุกคน โครงการไทยรุ่งแบ่งปัน จึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมให้ความรู้
ดา้นคดัแยกวสัดุเหลือใช ้และการรีไซเคิลแก่พนกังาน พร้อมทั้งให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการนาํกล่องเคร่ืองด่ืมใชแ้ลว้ 
และปฏิทินเก่ามาบริจาค เพ่ือรวบรวมนาํไปมอบใหก้บัศูนยรี์ไซเคิลกล่องเคร่ืองด่ืม บริษทัไฟเบอร์พฒันา และมูลนิธิช่วยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 
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 โครงการทาํดเีพือ่พ่อ 

เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีพนักงานของบริษทั ไดใ้ชโ้อกาสเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสม
เด็กพระเจา้อยูห่ัว  ธันวาคม  ไดไ้ปร่วมกนัทาํความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะรอบพ้ืนท่ีโรงงาน เพื่อนอ้มนาํความดีดงักล่าว
ถวายแก่พระบาทสมเดจ็พระเขา้อยูห่วัฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบสานประเพณี วฒันธรรม 

 เน่ืองในโอกาสวนัสาํคญัทางศาสนา บริษทัไดร่้วมมือกบัชุมชนใกลเ้คียงพ้ืนท่ีดาํเนินกิจการโรงงาน จดักิจกรรม
เน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบของการให้การสนบัสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพ่ือใช้
ในการจดักิจกรรม การจดัส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม  
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รางวลัแห่งความภูมใิจ 

 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่และตั้งใจจริงในการดาํเนินงาน ภายใตก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็กาํลงัจากผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกระดบัเพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัไดรั้บรางวลัแห่งความภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 6 บริษทัไดรั้บรางวลัต่างๆ อาทิเช่น 

 เกียรติบตัรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีบริษทัผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยโีรงงาน ดา้นความปลอดภยัประจาํปี   

 รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการ ประจาํปี 6 

 เกียรติบตัรจากกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน ท่ีบริษทัผา่นมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการประจาํปี 6 

 รางวลั SET Awards 0 ประเภทรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลดาํเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Award) 

ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหวา่ง ,000 – 0,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีจดัข้ึนโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

 

 

 

 

Awards
The Companystrives, with the wholehearted support of its Directors andemployees at every 
level, to achieve its vision, and as a resultregularly receives awards from various government 
bodies. Those received in2013 included:

• Certificate from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry, that 
the Company passed an inspection of transfer of factory technology in the field of 
safety for 2012.

• 2013 Outstanding Workplace Award in the category Labour Relations and 
Welfare.

• Certificate from the Department of Labour Protection and Welfarethat the 
Company passed the standard for the prevention and solution of drug-related 
problems in the workplace for 2013.

• TheSET Awards 2013in the category Best Company Performance Awardsby the 
Stock Exchange of Thailandtogether with Money & Banking Magazine
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TO BE AT THE PINNACLE OF THE THAI AUTO INDUSTRY,  
DEVLOPING, DESIGNING AND PRODUCING A  
COMPREHENSIVE RANG OF PRODUCTS; WITH OUR OWN BRAND,  
TO BUILD OPTIMUM CUSTOMER SATISFACTION  
THROUGH WORLD-CLASS QUALITY AND SERVICE. 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
ข้อมูลของบริษัท 
ช่ือบริษทั  บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั  0107536001435  
ทุนจดทะเบียน  793,326,495 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  793,326,495 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนชาํระแลว้  492,372,797 บาท  
ประเภทธุรกิจ   -   ออกแบบวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

- สร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับการผลิต  
- ผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต ์
- รับจา้งพน่สี รับจา้งประกอบและดดัแปลงรถยนตต่์าง ๆ 

สถานท่ีตั้ง    28/6 หมู่ท่ี1 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์  0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076   
โทรสาร   0-2812-0844, 0-2814-5030, 0-2420-3664 
Website   www.thairung.co.th 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์     บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
10110 
โทรศพัท ์ 0-2229-2800, 0-2654-5599   
โทรสาร   0-2359-1259 

ผูส้อบบญัชี  นายอธิพงศ ์    อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   และ/หรือ 
   นายประวิทย ์  วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   และ/หรือ 

นายบรรจง      พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   และ/หรือ 
นายวิชยั           รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   และ/หรือ 
นายเสถียร       วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
100/72 ชั้น 22, / อาคารวอ่งวานิช B, ถนนพระราม  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์   0-2645-0109   
โทรสาร     0-2645-0110 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
บริษัทย่อย 
 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากดั  

ทุนจดทะเบียน ,, บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็น หุน้สามญัจาํนวน , หุน้ มูลค่าหุน้ละ  บาท 

ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ / หมู่ท่ี  ถนนเพชรเกษม  ซอย  แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 
โทรสาร      0-2814-5030, 0-2420-3664 

 

 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)   
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี อินดสัเทรียล เอสเทรส เลขท่ี 7/122 หมู่ท่ี 4  ถนนทาง

หลวงหมายเลข 331 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน )
( TRU) 

บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั
20 % 

บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั
30 % 

บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั 
94 %

บริษทั ไทย วี..พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั
94% 

บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั
91% 

บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั
99.53 % 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด(มหาชน)
(TRU)

บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำากัด
20%

บรษิทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำากัด
91%

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำากัด
30%

บรษิทั ไทย ว.ี พ.ี ออโต้เซอร์วสิ จำากัด
94%

บรษิทั ไทยรุง่ ทลูส์ แอนด์ ไดส์ จำากัด
94%

บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำากัด
99.53%
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โทรศพัท ์    (038) -, --   
โทรสาร       () - 
 

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

แบ่งเป็น หุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ จาํหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง ศูนยบ์ริการหลงัการขาย  
 ติดตั้งแก๊ส LPG/NGV รถยนต ์
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 151 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์   0-2420-6708, 0-2420-4823, 0-2812-1445-6 
โทรสาร     0-2420-1601 
Website www.trservice.in.th 
 

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

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 25,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ        ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัรถยนต ์การใหค้าํปรึกษา  

และใหบ้ริการงานบริหารองคก์รทัว่ไป 
 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ / หมู่ท่ี  ถนนเพชรเกษม  ซอย  แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์    0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 
โทรสาร    0-2812-1992 

 

ข้อมูลบริษัทร่วม 
   บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จํากดั 

ทุนจดทะเบียน 74,500,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 74,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,00 บาท 

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

สมุทรปราการ   
โทรศพัท ์  0-2313-1371-8 
โทรสาร    -- 
 

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,00, หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

ประเภทธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาํหรับรถยนต ์
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี อินดสัเทรียล เอสเทรส  
 7/150 หมู่ท่ี 4 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  
โทรศพัท ์  (038) 650-398-400 
โทรสาร   (038) 650-400 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั  ธุรกิจ ไดแ้ก่  

- การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์มุ่งเนน้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑร์ถยนตด์ดัแปลงประเภทต่าง ๆ 
และการรับจา้งออกแบบวิจยั การดดัแปลงรถประเภทต่าง ๆ แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

- การผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติก ผลิตเบาะรถยนต์ เพื่อจําหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มรถยนต์, 
รถจกัรยานยนต์, ช้ินส่วนสําหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมืออุตสาหกรรม, เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร และธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ยานยนต ์เช่น ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งผลิตเพื่อใช้
ภายในบริษทัฯ เอง  

- การรับจ้างพ่นสี รับจา้งประกอบ แก่ลูกคา้กลุ่มรถยนต์, เคร่ืองมือการก่อสร้าง, เคร่ืองมือ
อุตสาหกรรม, เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และดดัแปลงรถยนตต่์าง ๆ เพื่อเป็นรถอเนกประสงค ์และ
รถใชง้านเฉพาะดา้น (Special Purpose Vehicle) เช่น รถ TR Transformer รถตรวจการณ์
ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4) รถฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว เป็นตน้ 

 บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด (TRT) ประกอบธุรกิจดา้นการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด
สาํหรับการผลิต โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  

 บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากดั (TAP) เร่ิมเปิดดาํเนินการในเดือน มิถุนายน  ตั้งโรงงานอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อินดสัเทรียล เอสเทรส อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เพื่อรองรับการขยายกาํลงั
การผลิตช้ินส่วน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อจาํหน่ายให้ลูกคา้กลุ่มรถยนต์กล
รถจกัรยานยนต ์ในพื้นท่ีบริเวณอีสเทอร์น ซีบอร์ด และบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงตลาดส่งออก ในปี  
โรงงานใหม่ท่ีจงัหวดัระยอง ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้  

 บริษัท ไทย วี.พ.ี ออโต้เซอร์วิส จํากดั  (TVS) ประกอบธุรกิจดา้นจาํหน่ายอะไหล่ และศูนยบ์ริการหลงัการ
ขาย  สาํหรับรถอเนกประสงคข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงในปี  ไดข้ยายธุรกิจไป
ยงัช้ินส่วนพลาสติกตกแต่งรถ (Accessory Part) ในนาม “Parto” ในปี  เพิ่มการใหบ้ริการติดตั้งแก๊ส 
LPG / NGV รถยนต ์และในปี 2556 ทางบริษทัเร่ิมเปิดดาํเนินการธุรกิจรับพ่นสี เพื่อรองรับความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึนของลูกคา้ 

 บริษัท  ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด (TUC) เป็นบริษทัย่อยของ TVS ซ่ึงเขา้ลงทุนในปี  ปัจจุบนัดาํเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัรถยนต ์การใหค้าํปรึกษา และใหบ้ริการงานบริหารองคก์รทัว่ไป 

 บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอช่ัน จํากัด (TAC) เป็นบริษทัร่วมทุนกบักลุ่มบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประกอบ
ธุรกิจดา้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสาํหรับ Special Purpose Vehicle  

 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากดั (DTC) เป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Delta Kogyo ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัตั้งบริษทั
ข้ึนใหม่ในปี  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาํหรับรถยนต ์โดยตั้ง
โรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อินดสัเทรียล เอสเทรส อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในกลุ่ม ให้บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจ ให้มีกาํไร
ดว้ยความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ  และภายใตก้รอบนโยบายจากบริษทัแม่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2554-2556 
       หน่วย ลา้นบาท 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการ
โดย 

% การถือหุน้ ปี  ปี  ปี  
 ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

ธุรกิจผลิตอุปกรณ์สาํหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ TRU, 
TAP, TRT 

91, 94 ,.  ,.  ,.  

ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัรถยนต ์

TRU  . 
 

 
 
,. 

 
 

 
.  

ธุรกิจจาํหน่ายรถยนตศ์ูนยบ์ริการรถยนต ์ TRU, 
TVS, 
TUC 

, .* .  .  .  

รวมรายได้จากการขายและบริการ   2,054.78 91 3,499.58 93 3,138.30 93 
รายไดอ่ื้น ๆ   .  .  .  

รวมรายได้ทั้งส้ิน   2,263.10 100 3,780.84 100 3,374.81 100 
* TRU ถือหุน้ใน TVS % และ TVS ถือหุน้ใน TUC 99.53% 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต   

 ทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์มีการเปล่ียนแปลงศูนยก์ลางเศรษฐกิจโลกจากตะวนัตก มาสู่ตะวนัออก 
ทาํให้ภูมิภาคเอเชียมีความสาํคญัมากข้ึน รวมถึงการเป็นฐานการผลิตยานยนตท่ี์สาํคญัของโลก โดยเฉพาะอาเซียน
ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่  และเม่ือมีการเปิดเสรีการค้าตามกรอบเออีซี ในปี  จะทาํให้เกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอยา่งมาก ประกอบกบัการยา้ยฐานผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนจากญ่ีปุ่นและยโุรป มาในภูมิภาคน้ีมากข้ึน 
จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับตวัรับการเติบโตและแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน   

โดยกลยทุธ์การบริหารของบริษทัในปี  ยงัคงเนน้รายไดจ้ากงานช้ินส่วน OEM งานรับจา้งประกอบ 
พ่นสีเพิ่มข้ึน งานต่อตวัถงัรถ และขยายงานดา้นช้ินส่วนเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการหาพนัธมิตร
ทางการคา้เพื่อขยายธุรกิจเดิมและแสวงหาธุรกิจใหม่ อาทิ มีแผนขยายธุรกิจประกอบตวัถงัรถบรรทุก ซ่ึงเป็นการ
ร่วมลงทุนกบัค่ายรถบรรทุกจากญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นแบรนดใ์หม่ท่ียงัไม่เคยทาํตลาดในไทย  เน่ืองจากตลาดรถบรรทุกยงัมี
ความตอ้งการสูง ประกอบกบัการเปิด AEC ในปี  ยิ่งทาํให้ภาคการขนส่งในภูมิภาคขยายตวั และ รถบรรทุก
และรถเทรลเลอร์ จะเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากข้ึน   นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนการปรับตวั ไม่ว่าจะเป็น 
การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การลดตน้ทุนการผลิต และการแสวงหาธุรกิจใหม่  เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลง   
 นอกจากน้ีบริษทัยงัคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองระบบ ISO 
: ISO/TS : และ ISO : รวมทั้งการผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ใน
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เวลาท่ีกาํหนด โดยใชต้น้ทุนตามเป้าหมาย นาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการออกแบบ การผลิต และ
การจดัการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั รวมทั้งยกระดบัความรู้ความสามารถของพนกังานทุกระดบัใหท้นักบัการ
เปล่ียนแปลงของโลกภายนอก โดยมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยัในการทาํงาน มีส่วนร่วมในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี ยงัมีแนวทางในการดาํเนินงานทั้งใน
ระดบัคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษทัฯ เห็นความสาํคญัในการนาํหลกัการบริหารความเส่ียงมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการองคก์ร 
ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงในระดบัสากล ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบกาํกบัดูแลการ
ปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง ติดตามความเส่ียงท่ีสาํคญัและการดาํเนินการ โดยไดก้าํหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เช่น  

- การทบทวนคู่มือปฏิบติังานใหท้นัสมยัเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร  
- การกาํหนดและทบทวนบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานใหช้ดัเจน  
- การเช่ือมโยงการประเมินผลงานเพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีระบบการจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม นําไปสู่การ
ดาํเนินงานขององคใ์หบ้รรลุเป้าหมาย  
 

 ในปี  บริษทัฯ สามารถควบคุมความเส่ียงจากผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทั้งเสียงและอากาศ
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษทัลงทุนปรับปรุงระบบงานจุ่มสีและพ่นสีให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน มีระบบ
ป้องกนัละอองสีและกล่ินท่ีไดม้าตรฐานตามระบบสากล ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO ท่ีมี
การตรวจเช็คค่าของเสีย มลพิษต่างๆ ของระบบการผลิตอยา่งสมํ่าเสมอจากบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการ 
รวมทั้งบริษทัมีระบบการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและระบบการผลิตของบริษทัตามรอบระยะเวลา
ท่ีกาํหนด ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่า ประสิทธิภาพของระบบงานการผลิตของห้องจุ่มสีและพ่นสีจะมีประสิทธิภาพ และไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.  ความเส่ียงด้านธุรกจิ 
1.1 ธุรกิจรถอเนกประสงค ์

- บริษทัฯมีคู่แข่งขนัทางตลาดซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเป็นเจา้ของตราสินคา้ (Brand Owner) รายใหญ่หลายราย  ทั้งท่ี
เป็นรายเดิมท่ีมีการผลิตรถอเนกประสงคอ์ยู่แลว้ และผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีพร้อมจะเขา้มาแข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริโภคมี
ความนิยมใชร้ถอเนกประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมู้ลค่าตลาดสาํหรับรถอเนกประสงคมี์มูลค่าสูงข้ึน 

- นโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุนการเปิดเสรีทางการคา้ ทาํใหร้ถยนตจ์ากต่างประเทศมีโอกาสเขา้มาทาํตลาดใน
ประเทศไทยไดม้ากข้ึน และทาํใหมี้การแข่งขนัในตลาดสูงข้ึน 

- จากภาวะราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดและมีแนวโน้มสูงข้ึน รวมทั้งปัญหาทางด้าน
การเมืองท่ียงัไม่สงบ ส่งผลทาํให้ทิศทางตลาดรถยนตช์ะลอตวั อาจมีผลกระทบต่อตลาดรถปิกอพัและรถ
อเนกประสงคข์องบริษทัฯ 

 เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆในธุรกิจรถอเนกประสงค ์
บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

- บริษทัฯ มุ่งเนน้งานดา้นการวิจยัและพฒันารถอเนกประสงคใ์หมี้รูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัต่างจากคู่แข่ง และ
มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกนัน้ีไดท้าํการศึกษาเพื่อพฒันาธุรกิจรถ
ใชง้านเฉพาะดา้นประเภทต่างๆ เช่น รถ TR Transformer, รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร 

ปัจจัยความเสี่ยง
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(MUV4), รถฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว ฯลฯ เพื่อขยายตลาด และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้กวา้งข้ึน โดยการใช้
ความไดเ้ปรียบจากความยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

- บริษทัฯ ใชช่้องทางการนาํเสนอสินคา้โดยการออก Event และ Road Show ตามหัวเมืองต่าง ๆ และเร่ง
ขยายการแต่งตั้ง Dealer ในภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวนัออก และภาคใต ้เพื่อเป็น
การเพิ่มโอกาสในการขายใหม้ากข้ึน นอกจากน้ี ยงัเนน้เร่ืองการขายใหก้บัหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

- บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และมีมาตรการลดตน้ทุน ประหยดัค่าใช้จ่ายทุก
หมวดทั้งดา้นโรงงาน ดา้นสนบัสนุน ใหมี้ตน้ทุนท่ีตํ่าเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

1.2 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ละรับจา้งประกอบ 

 ผลจากการเปิดเสรีทางการคา้ ซ่ึงมีการลดภาษีนาํเขา้สินคา้ ทาํให้ผูผ้ลิตรถยนตมี์ทางเลือกมากข้ึนในการ
นาํเขา้ช้ินส่วนจากต่างประเทศมาทดแทนการจา้งผลิตช้ินส่วนในประเทศ ทาํใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนไทยตอ้งแข่งขนัดา้น
ราคาและคุณภาพเพ่ิมข้ึน ทั้งจากผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ 
 เพื่อกระจายความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆในธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต ์
และรับจา้งประกอบ บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

- มุ่งเนน้การรักษาสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้หลกัรายเดิม รวมถึงแสวงหากลุ่มลูกคา้รายใหม่จากธุรกิจอ่ืนๆ 
เช่น ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ หรือช้ินส่วนสําหรับเคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมทั้งขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็นตน้ เพื่อกระจาย
ความเส่ียงดา้นการหางาน รวมทั้งการจดัโปรแกรมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้ทุกรายอยา่งต่อเน่ือง และมีการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ในแต่ละปีไวด้ว้ย 

- ใหบ้ริการแบบ One stop service สาํหรับงานช้ินส่วนพลาสติก งานพ่นสี งานรับจา้งประกอบและงาน
ดดัแปลงต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบวิจยั ไปจนถึงช้ินงานสาํเร็จรูป  

- บริษทัฯมีแนวทางในการแสวงหาพนัธมิตรจากต่างประเทศเพ่ือเพิ่ม Know how เทคโนโลยกีารผลิต และ
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพื่อเตรียมรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนการร่วมลงทุน
กบัพนัธมิตรในการขยายไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีนโยบายในการรับงานท่ีมีมูลค่าเพ่ิม
สูงข้ึน  

- จากการท่ีอุตสาหกรรมยานยนตมี์การขยายตวัเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ทาํให้ผูผ้ลิตรถยนตห์ลายค่ายมี
กาํลงัการผลิตไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสของบริษทัฯ ในการเขา้ไปรับงานทาํสี และรับจา้งประกอบรถ
ไดม้ากข้ึน และมีแนวโนม้สูงท่ีบริษทัฯจะพิจารณาขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึนอีก เพื่อรองรับปริมาณงาน
ท่ีมีมากข้ึนดว้ย 

1.3 ธุรกิจการสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับการผลิต 
 ในปี  ปริมาณงานแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึจะเร่ิมลดลง เน่ืองจากการเปิดตวัรถรุ่นใหม่นอ้ยลง ดงันั้น 
จึงตอ้งเร่งหางานจากต่างประเทศ หรือจากผูป้ระกอบรถยนตท่ี์ยา้ยฐานการผลิตมาประเทศไทยเพิ่มข้ึน รวมทั้งมอง
หาโอกาสในงานใหม่ๆ เช่น เคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองมืออุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร หรือธุรกิจอ่ืนท่ี
มิใช่ยานยนต ์
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 เพื่อกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงต่างๆในธุรกิจสร้างแม่พิมพแ์ละ
อุปกรณ์จบัยดึ บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

- บริษทัฯ ไดล้งทุนปรับปรุงประสิทธิภาพในขบวนการผลิต เพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการหางานแม่พิมพข์นาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง คู่แข่งขนันอ้ย 

- บริษทัฯ มีโครงการพฒันาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหมี้การทาํงานแบบอตัโนมติัมากข้ึนเพื่อลดปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในขบวนการผลิต พร้อมกันน้ีได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความสามารถเพิ่มข้ึนคู่กนัไปดว้ย 

- เป็นผูส้ร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับการผลิตในระดบั Tier 2 ใหก้บั Tier  ของต่างประเทศ เช่น 
ยโุรป อเมริกา ซ่ึงตอ้งการ outsource งานไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่  

- ใหบ้ริการแบบ One stop service สาํหรับงานการออกแบบวิจยัดดัแปลงต่างๆ ตลอดจนงานแม่พิมพแ์ละ
อุปกรณ์จบัยดึการผลิต 

- ยกระดบัเป็นผูอ้อกแบบ สร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ สาํหรับการผลิตในระบบ Turn key โดยร่วมกบั
พนัธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเขา้ประมูลงานแบบ Turn key ในต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

- สร้างเครือข่ายพนัธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ ๆ ท่ีไดเ้ขา้มา เพื่อเพิ่ม
กาํลงัการผลิตและรับงาน Turn key จากต่างประเทศ 
 

นอกจากวิธีการกระจ่ายความเส่ียงของธุรกิจหลกัทั้ง  ธุรกิจ ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามขยายธุรกิจ
ไปยงัธุรกิจอ่ืนๆเพ่ิมดว้ย ซ่ึงนอกจากจะลดความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจลงแลว้ ยงัเพิ่มความหลากหลายในการดาํเนิน
ธุรกิจใหเ้พิ่มข้ึนอีก ไดแ้ก่ 

- ขยายธุรกิจไปยงัการผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก (Vacuum Mould) ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนตท่ี์ทาํจากพลาสติก (Accessory Part) ในนาม “Parto” ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของบริษทัเอง ตลอดจนการ
ขายแบบ OEM เพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- เป็นผูน้าํในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑก์ระบะพ้ืนเรียบ (Flat Deck) จาํหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตรถ
กระบะหลายค่าย เพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

 

2.  ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
2.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 บริษทัและบริษทัย่อย มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีอ่ืน 
ฝ่ายบริหารมีวิธีควบคุมความเส่ียงน้ี โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  จึง
เช่ือมัน่ไดว้า่ บริษทัและบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อย มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย
และมีอยูจ่าํนวนมากราย  
2.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน หรือเงิน
ลงทุนชัว่คราว และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางดา้นการเงิน ส่วน
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ใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในหน่ึงปี ทาํใหค้วามเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่น
ระดบัตํ่า  
 

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

ไม่ปลอดภยั พ.ศ. (Products Liability : PL LAW) หากผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิตมีปัญหาดา้นคุณภาพและเกิดผล
กระทบต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯ อาจถูกผูบ้ริโภคฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได ้ 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัความเส่ียงจากกฎหมายดงักล่าว จึงไดอ้อกประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายการ
ผลิตสินคา้ท่ีปลอดภยั โดยแต่งตั้งคณะทาํงานและกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะทาํงาน คอยกาํกบัดูแลให้
เป็นไปตามตวับทกฎหมาย รวมทั้งมีการอบรมให้ผูบ้ริหารและพนักงานให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย และกาํหนดให้
พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 

สําหรับขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต ์จะมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบคอยกาํกบั 
ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎหมาย อยา่งเคร่งครัด 

 
 
 

4.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยเนน้เร่ืองความปลอดภยัเป็นเร่ืองสาํคญั บริษทัฯจึงกาํหนด
นโยบายความปลอดภยั เพื่อลดความเส่ียงทุกประเภทอนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน  ควบคู่กบัการ
ตอบแทนสงัคมและการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนรอบบริษทัฯ โดยไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

- บริษทัมีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี และดาํเนินการ
ติดตามและรายงานผลใหร้ะดบัหวัหนา้งานใหรั้บทราบในการประชุมกิจกรรมทุกไตรมาส 

- บริษทัมุง้เนน้ให้พนกังานทุกคน ให้ความสําคญัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดให้
พนกังานทุคนตอ้งปฏิบติัตามระบบความปลอดภยัผา่นกิจกรรม Completely Check Completely Find 
Out (CCCF) และระบบส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โรงงานสีขาว ขบัข่ีปลอดภยั
เมาไม่ขบั งดเหลา้เขา้พรรษา เป็นตน้ 

- จดัทาํโครงการมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของพนกังานท่ีเรียนดีเป็นประจาํทุกปี  
บริษทัตอบแทนสังคม โดยการบริจาคเงินสนบัสนุนแก่หน่วยงานต่างๆและชุมชนในเขตประกอบการหลายคร้ัง 
เช่น การบริจาคเคร่ืองมือแพทยแ์ก่โรงพยาบาล การบริจาคเงินทุนการศึกษาใหแ้ก่เด็กนกัเรียนของโรงเรียนต่างๆ 
จดักิจกรรมออกค่ายอาสาเพ่ือพฒันาชุมชนดอ้ยโอกาสทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการ จดัโครงการชุมชนสี
ขาว การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และอีกหลายกิจกรรม ฯลฯ 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วนัท่ี 28 มกราคม  ) มีดงัน้ี 

ลาํดับ ช่ือ – สกลุ จํานวนหุ้น 
% ของ

จํานวนหุ้น
ทั้งหมด 

. ดร.ปราณี               เผอิญโชค 246,387,500 .% 
. นายสมพงษ ์          เผอิญโชค*   35,872,000 7.29% 
. นางสาวแกว้ใจ       เผอิญโชค   2,639,450 .% 
4. นายวฒิุชยั              เผอิญโชค   31,201,500 6.34% 
. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG   23,271,925 4.73% 
. นายอานนัท ์          ตนัติจรัสชีพ 6,, 3.32% 
. นายวงศว์ริศ          เผอิญโชค    ,000,000 .% 
8. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั    ,000,000 .% 
9. นายธีระพงษ ์        นามโท ,, .% 
10. นายพฒันศรณ์       เผอิญโชค ,, 1.23% 

รวม 419,693,675 85.24% 
หมายเหตุ * คุณสมพงษ ์เผอิญโชค ถือหุน้จาํนวน ,622,000 หุ้น คุณแกว้เกา้ เผอิญโชค (คู่สมรส) ถือหุน้จาํนวน ,, หุน้  
และคุณกรวุฒิ เผอิญโชค (บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุน้จาํนวน ,, หุ้น 

 
การจัดการ 
โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการทั้งส้ิน  ชุดไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิ
บาล, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุดดงัน้ี 

 
) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
และอนุมติัเพื่อขอมติต่าง ๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

3. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย  เดือนต่อคร้ัง 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตารางน้ี อยูในหนา 36 ใน file PDF มีเสนบรรทัดไมครบทุกชอง รบกวนตัดเสนบรรทัดออกไปเลยคะ  

 

ผูถือหุน  

รายช่ือผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (ณ วันที่ 28 มกราคม  2557)มีดังน้ี 

ลําดับ ช่ือ – สกุล จํานวนหุน  

% ของ

จํานวนหุน

ทั้งหมด 

1. ดร.ปราณี               เผอิญโชค  246,387,500 50.04% 

2. นายสมพงษ           เผอิญโชค * 35,872,000 7.29% 

3. นางสาวแกวใจ       เผอิญโชค   32,639,450 6.63% 

4. นายวุฒิชัย              เผอิญโชค    31,201,500 6.34% 

5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG   23,271,925 4.73% 

6. นายอานันท           ตันติจรัสชีพ 16,326,100 3.32% 

7. นายวงศวริศ          เผอิญโชค 12,000,000 2.44% 

8. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  9,000,000 1.83% 

9. นายธีระพงษ         นามโท 6,930,000 1.41% 

10. นายพัฒนศรณ       เผอิญโชค 6,065,200 1.23% 

รวม 419,693,675 85.24% 

หมายเหตุ * คุณสมพงษ เผอิญโชค ถือหุนจํานวน 27, 622,000 หุน คุณแกวเกา เผอิญโชค (คูสมรส) ถือหุนจํานวน 2,250,000 หุน และคุณกรวุฒิ 

เผอิญโชค (บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ถือหุนจํานวน 6,000,000 หุน  
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4. จดัให้มีการควบคุม กาํกบัดูแลให้การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปโดย
ถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส 

5. จดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหาร โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
8. คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างใด

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9. คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจพิจารณากาํหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัฯ ในการทาํนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษทัฯ 
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
11. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อ
หุน้และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

12. ใหค้าํปรึกษาแก่กรรมการผูจ้ดัการในการบริหารงาน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั 
13. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

 

ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง 
.  เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การลดทุน การเพ่ิมทุน การแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 
. การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ละการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเขา้เกณฑต์อ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
. การทาํรายการท่ีกรรมการอาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  

) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใจ ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณา คดัเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และเสนอค่าสอบของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

7. เสนอและทบทวนนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัและ
บริษทัในเครือต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชเ้ป็นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของบริษทั และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 
10. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อสงัคม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบัและมีผลในทางปฏิบติั 
11. ประเมินผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมตามท่ีบริษทักาํหนด 
12. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบติัตามหลกั

บรรษทัภิบาลของบริษทั และใหข้อ้แนะนาํเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
  

) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. ควบคุม ดูแลการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. กาํกบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ใหฝ่้ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

ใหส้าํเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรองอนุมติักิจการสําคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้(ไม่เกิน  ลา้นบาท) 
4. กาํหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานดา้นการเงินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้ง

การทาํธุรกรรมทั้งหมดกบัสถาบนัการเงิน 
5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

  ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้าํรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
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กนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
.  กาํหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และช่ือเสียงของบริษทั 
. วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั โดยให้สามารถประเมิน

ติดตามและดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภยั
ล่วงหนา้ 

. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง ความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัใหเ้ป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ รัดกมุ และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

. มีอาํนาจในการแต่งตั้งและกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานในการบริหารความ
เส่ียงแต่ละประเภทของบริษทัไดต้ามความเหมาะสม โดยใหค้ณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

. มีอาํนาจเรียกเอกสาร ขอ้มูล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การ
ดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์

. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  เพ่ือใหร้ะบบการบริหารความเส่ียง เช่ือมโยงกบัการ
ควบคุม ภายใน และสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

. รายงานความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. ดาํเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อย่างมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส 

รวมทั้งจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอแนะ (ถา้มี) เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ดาํเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่าง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. กาํหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนค่าตอบแทนใหก้รรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่ือมโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการ
ปฏิบติังานของแต่ละท่าน 

4. พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นาํเสนอรายงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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8.1.2 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1)  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี  ธนัวาคม    บริษทัมีกรรมการรวม  ท่าน ดงัน้ี 
 ช่ือ-สกลุ      ตาํแหน่ง 

1 ดร. ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2 นายปรีชา            อรรถวิภชัน์             กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 
3 นายสมพงษ ์ เผอิญโชค กรรมการ  
4 นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค กรรมการ 
5 นายวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ 
6 นายถาวร ชลษัเฐียร/ กรรมการ    
7 นายสุเวทย ์          ธีรวชิรกลุ                กรรมการอิสระ 
8 นายสมเกียรติ น่ิมระว ี                   กรรมการอิสระ 
9 นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์             กรรมการอิสระ  

   โดยมีนายศกัด์ิชยั  คมกฤส  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 
  หมายเหตุ   นายถาวร  ชลษัเฐียรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายกว ีวสุวตั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  เมษายน  
 

องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 
-         องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
-  ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
-   ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง   อยา่งนอ้ยจาํนวน

หน่ึงในสาม (/) โดยอตัรา   ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 

) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
ณ วนัท่ี  ตุลาคม  คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีดา้นบรรษทัภิบาลเพิ่มเติม

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม และเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ซ่ึงมี
กรรมการรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

  ช่ือ-สกลุ    ตาํแหน่ง 
1. นายปรีชา  อรรถวิภชัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
. นายสมเกียรติ น่ิมระว ี กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล                                         
โดยมีนายภคัวฒัน์  สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี 
- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

3) คณะกรรมการบริหาร  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม  ท่าน ดงัน้ี 

      ช่ือ-สกลุ          ตาํแหน่ง 
  . ดร. ปราณี เผอิญโชค  ประธานกรรมการบริหาร 
  . นายสมพงษ ์ เผอิญโชค  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  . นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
  . นายวฒิุชยั  เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
โดยมีนายศกัด์ิชยั   คมกฤส               เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

โดยคณะกรรมการบริหาร  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี และหากกรรมการบริษทัท่านใดท่ีครบกาํหนดวาระ 

และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระ
หน่ึง กใ็หถื้อวา่ไดรั้บการอนุมติัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารต่อไปโดยปริยาย 

- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหาร 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

4)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวม  ท่าน ดงัน้ี 

       ช่ือ-สกลุ               ตาํแหน่ง 
  . นายสมพงษ ์ เผอิญโชค       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  . นายสมเกียรติ น่ิมระว ี       กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3. นายสุเวทย ์       ธีรวชิรกลุ                 กรรมการบริหารความเส่ียง 
  . นายถาวร ชลษัเฐียร  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  . นายศกัด์ิชยั คมกฤส       กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายภคัวฒัน์     สุวรรณมาโจ             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ * นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี  เมษายน  
 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี 
- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหารความเส่ียง 
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- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

5)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวม  ท่าน ทุกท่านเป็น

กรรมการอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
       ช่ือ-สกลุ       ตาํแหน่ง 
  . นายปรีชา          อรรถวิภชัน์        ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
  . นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
  . นายสมเกียรติ น่ิมระว ี     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
 โดยมีนายศกัด์ิชยั    คมกฤส             เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
หมายเหตุ  นายดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
แทนนายกวี วสุวตั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  เมษายน  
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสรรหาและ       

กาํหนดค่าตอบแทน 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
1. นางปราณี เผอิญโชค หรือ 
2. นายสมพงษ ์        เผอิญโชค หรือ 
3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค หรือ 
4. นายวฒิุชยั เผอิญโชค 
คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ  และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
 

8.1.3 หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการอสิระ 
กระบวนการคดัเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ . หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน 
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
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นิยาม “กรรมการอสิระ”  ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา  แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุม 
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(ปัจจุบนั และ  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  
3.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
3.2 ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์น เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการ >  ลา้นบาทต่อปี 
3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกนัที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย  ์รายการเกี่ยวกบั

สินทรัพย/์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมูลค่ารายการ >  ลา้นบาท 
หรือ > 3% ของสินทรัพยที์่มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยนบัรวมรายการท่ี
เกิดข้ึนในระหว่าง  ปีก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการดว้ย 

ทั้งน้ีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามขอ้ .-. ในปัจจุบนัและ  ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั้ง 
เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดในระหว่างดาํรงตาํแหน่งก็ได ้แต่
ตอ้งไดรั้บมติอนุมตัิเป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการบริษทัก่อน และบริษทัตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์
ดงักล่าวของกรรมการรายนั้น ไวใ้นแบบ Filing แบบ - รายงานประจาํปี และหนงัสือนดัประชุมผู ้
ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการ
เสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัหรือบริษทัย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ - ขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจใน

การดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้
 

8.1.4 จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 
จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี  ของ

คณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
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การเขา้ร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ

และ
บรรษทัภิ
บาล 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม
การ 

บริหาร 
ความเส่ียง 

การ
ประชุม   
ผูถื้อหุน้ 

  . ดร. ปราณี             เผอิญโชค / / - - - / 
  . นายสมพงษ ์         เผอิญโชค / / - - / / 
  . นางสาวแกว้ใจ     เผอิญโชค 10/10 / - - - / 
  . นายวฒิุชยั            เผอิญโชค 10/10 / - - - / 
  . นายดาํริ              ตนัชีวะวงศ ์   9/ - - / - 0/1 
  . นายสมเกียรติ       น่ิมระว ี 10/10 - / / 4/ / 
  .  นายปรีชา            อรรถวิภชัน ์ / - / / - / 
  .  นายกวี              วสุวตั / - / / - / 
  .  นายสุเวทย ์        ธีรวชิรกลุ 8/ - 3/ - / / 
10.  นายถาวร           ชลษัเฐียร/ /    2/4 - 
11.  นายศกัด์ิชยั         คมกฤส 
(เลขานุการ) 

9/10 3/3 - 4/5 / / 

.  นายภคัวฒัน์       สุวรรณมาโจ - - - - / - 
 

หมายเหตุ   1.  นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกว ีวสุวตั ซ่ึงครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  กมุภาพนัธ์  
 

8.1.5 รายช่ือผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังาน กลต.  ดงัน้ี 

                                     ช่ือ-สกลุ                        ตาํแหน่ง 
1.  ดร. ปราณี              เผอิญโชค                ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายสมพงษ ์          เผอิญโชค                กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
.  นายสมชาย             กีรติดิลก     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
.  นายวฒิุชยั              เผอิญโชค                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวิจยัและพฒันา 
.  นายศกัด์ิชยั            คมกฤส                      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
     และเลขานุการบริษทั 
.  นาย ลิม วี เอิน      ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายต่างประเทศ 

 

 
 

ภาษาไทย 
 

ใสตารางดานลาง แทนตารางเดิมในหนา 44 คะ  

 

 

 

การเขารวมประชุม /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง)  

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ

และบรรษัทภิ

บาล 

คณะกรรมการ สรร

หาและ 

กําหนด 

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

การประชุม   

ผูถือหุน 

  1. ดร. ปราณี             เผอิญโชค 10/10 3/3 - - - 0/1 

  2. นายสมพงษ          เผอิญโชค 10/10 3/3 - - 4/4 1/1 

  3. นางสาวแกวใจ     เผอิญโชค 10/10 3/3 - - - 1/1 

  4. นายวุฒิชัย            เผอิญโชค 10/10 3/3 - - - 1/1 

  5. นายดําริ              ตันชีวะวงศ    9/10 - - 1/5 - 0/1 

  6. นายสมเกียรติ       นิ่มระวี 10/10 - 3/3 5/5 4/4 1/1 

  7.  นายปรีชา            อรรถวิภัชน 10/10 - 4/4 5/5 - 1/1 

  8.  นายกวี              วสุวัต 4/10 - 1/1 2/5 - 0/1 

  9.  นายสุเวทย         ธีรวชิรกุล 8/10 - 3/4 - 3/4 0/1 

10.  นายถาวร           ชลัษเฐียร/1 5/10    2/4 - 

11.  นายศักดิ์ชัย         คมกฤส (เลขานุการ) 9/10 3/3 - 4/5 4/4 0/1 

12.  นายภัควัฒน       สุวรรณมาโจ - - - - 4/4 - 
 

หมายเหตุ 1.  นายถาวร ชลัษเฐียร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนนายกวี วสุวัต ซึ่งครบวาระ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556  
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อาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. ควบคุม ดูแลการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. กาํกบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทั 

หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายใหส้าํเร็จลุล่วง 
2. พิจารณากลัน่กรอง อนุมติักิจการสาํคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้(ไม่เกิน  ลา้นบาท) 
3. ควบคุม และดูแลการบริหารงานดา้นการเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทั้งการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหาร 

4. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
5. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 

ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัให้ทาํรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 

8.1.6 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บริการทางวชิาชีพระหว่างกรรมการอสิระกบับริษัทฯ  
ในระหว่างปี  กรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษทั 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศว่าดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ของสาํนกังานกลต. 

 
. หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร  
  บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
เม่ือวนัท่ี  สิงหาคม  โดยมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการสรรหาเพิ่มเติมให้แก่คณะอนุกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนชุดเดิม (รายละเอียดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดูไดจ้าก
หวัขอ้ .. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั)  
  โดยในกระบวนการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
จะพิจารณาจากคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด
กบับริษทั มีความซ่ือสัตยเ์ป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น กรณีกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระของบริษทั ดูไดจ้ากหวัขอ้ .. หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ) ทั้งน้ีไม่ควรดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกนั เพื่อใหส้ามารถอุทิศเวลาในการเขา้ประชุมคณะกรรมการ
ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดและประกาศใหท้ราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ี
จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้ และจะคดัเลือก เพื่อนาํเสนอรายช่ือกรรมการ
ท่ีเหมาะสม ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้งโดยใช้
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม () เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี สถานะทาง
การเงินและแนวปฏิบติัของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  
 

8.3.1   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
(ก) กรรมการบริษทั 
  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีไดรั้บจากบริษทัในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนราย

เดือน ค่าตอบแทนรายปี และเบ้ียประชุมกรรมการ   รวม  9 ท่าน ในปี 6 รวมทั้งส้ิน 5,630, บาท 
โดยค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดงัน้ี 
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หมายเหตุ : . นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายแอนโทน่ี ฟาคลวั         แมคโดนลัด ์ ซ่ึ ง
ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  กมุภาพนัธ์  

. นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกวี วสุวตั ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี  กมุภาพนัธ์  

 

(ข) ผูบ้ริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษทั) 
 ปี 2556 ปี 2555 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

เงินเดือน/  ,, / ,, 
ค่าตอบแทนประจาํปี/   / 5,413,405 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  , / ,431 
ค่าตาํแหน่งเลขานุการบริษทั  ,  , 

รวม    ,, 
หมายเหตุ  . ค่าตอบแทนประจาํเดือน และค่าตอบแทนประจาํปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ 

  .  ผูบ้ริหาร  ท่าน เร่ิมดาํรงตาํแหน่งเดือนมี.ค.  และผูบ้ริหารอีก  ท่าน พน้จากตาํแหน่งเดือนต.ค.  
 

.. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ (ทีไ่ม่ใช่เงนิ) 
(ก) กรรมการบริษทั 
  -ไม่มี- 

  

 ช่ือกรรมการ ประจําปี 2556 
(บาท) 

ประจําปี 2555 
(บาท) 

. ดร. ปราณี             เผอิญโชค 820,000 940,000 
. นายสมพงษ ์         เผอิญโชค 710,000 780,000 
. นางสาวแกว้ใจ     เผอิญโชค 650,000 635,000 
. นายวฒิุชยั            เผอิญโชค 620,000 600,000 
. นายปรีชา             อรรถวิภชัน์ 815,000 835,000 
. นายสุเวทย ์          ธีรวชิรกลุ 490,000 530,000 
. นายสมเกียรติ      น่ิมระวี 525,000 530,000 
. นายดาํริ               ตนัชีวะวงศ์/1 510,000 430,000 
. นายถาวร             ชลษัเฐียร/ 440,000 - 
. นายกวี                 วสุวตั , 545,000 
11.   นายแอนโทน่ี ฟาคลวั แมคโดนลัด ์ - , 

 รวม ,, ,, 

 

 

 

ใสตารางดานลางน้ี แทนตารางในหนา 47 (ข) คะ 

 

 

 

 

 

 ป 2556 ป 2555 

จํานวน

ราย 

จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

จํานวน

ราย 

จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

เงินเดือน/1 7 15,408,816 8/2 15,982,792 

คาตอบแทนประจําป/1 6 3,070,951 8/2 5,413,405 

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7 643,022 8/2 619,431 

คาตําแหนงเลขานุการบริษัท 1 84,000 1 84,000 

รวม  19,206,789  22,099,628 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : . นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายแอนโทน่ี ฟาคลวั         แมคโดนลัด ์ ซ่ึ ง
ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  กมุภาพนัธ์  

. นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกวี วสุวตั ซ่ึงลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ โดยมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี  กมุภาพนัธ์  

 

(ข) ผูบ้ริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษทั) 
 ปี 2556 ปี 2555 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

เงินเดือน/  ,, / ,, 
ค่าตอบแทนประจาํปี/   / 5,413,405 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  , / ,431 
ค่าตาํแหน่งเลขานุการบริษทั  ,  , 

รวม    ,, 
หมายเหตุ  . ค่าตอบแทนประจาํเดือน และค่าตอบแทนประจาํปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ 

  .  ผูบ้ริหาร  ท่าน เร่ิมดาํรงตาํแหน่งเดือนมี.ค.  และผูบ้ริหารอีก  ท่าน พน้จากตาํแหน่งเดือนต.ค.  
 

.. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ (ทีไ่ม่ใช่เงนิ) 
(ก) กรรมการบริษทั 
  -ไม่มี- 

  

 ช่ือกรรมการ ประจําปี 2556 
(บาท) 

ประจําปี 2555 
(บาท) 

. ดร. ปราณี             เผอิญโชค 820,000 940,000 
. นายสมพงษ ์         เผอิญโชค 710,000 780,000 
. นางสาวแกว้ใจ     เผอิญโชค 650,000 635,000 
. นายวฒิุชยั            เผอิญโชค 620,000 600,000 
. นายปรีชา             อรรถวิภชัน์ 815,000 835,000 
. นายสุเวทย ์          ธีรวชิรกลุ 490,000 530,000 
. นายสมเกียรติ      น่ิมระวี 525,000 530,000 
. นายดาํริ               ตนัชีวะวงศ์/1 510,000 430,000 
. นายถาวร             ชลษัเฐียร/ 440,000 - 
. นายกวี                 วสุวตั , 545,000 
11.   นายแอนโทน่ี ฟาคลวั แมคโดนลัด ์ - , 

 รวม ,, ,, 



48

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

(ข) ผูบ้ริหาร 
รถประจาํตาํแหน่ง 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายให้ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ  ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีใน
แต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่
กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 
 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายให้ผู้ถือหุ้น 
หน่วย : บาท 

ปี     * 
อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ
หุน้ 

(.) . . . . 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ งดจ่าย . . . . 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ
กาํไรสุทธิ(%) 

- . . . . 

      หมายเหตุ  *เงินปันผลประจาํปี  จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  ก่อน 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทีจ่่ายให้บริษัทฯ 
  บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จาํกดั, บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั, บริษทั ไทยออโต ้
เพรสพาร์ท จาํกดั และบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จาก
ความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(ก)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (Audit Fee)  

 บริษทัและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเอ็นเอส 
ออดิท จาํกดั ในรอบปีท่ีผา่นมา เปรียบเทียบกบัปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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        หน่วย : บาท 
ชือ่บริษทั 2556 2555

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 1,030,000 592,800

บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จํากดั 213,000 235,000

บริษทั ไทยรุ่ง ทลูส์ แอนด์ ไดส์ จํากดั 250,000 205,200

บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จํากดั 402,000 270,000

บริษทั ไทยอลัตเิมทคาร์ จํากดั 205,000 361,000

รวม 2,100,000 1,664,000  
 
(ข) ค่าบริการอ่ืน  (Non-Audit Fee) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายค่าบริการอ่ืนใหก้บั บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงัน้ี  

                 หน่วย : บาท 

       

รายการ ผูจ่้าย 2556 2555

คา่ตอบแทนงานบริการอ่ืน* บริษทัฯ 94,310 76,516

คา่ตอบแทนงานบริการอ่ืน* บริษทัย่อย 215,398 118,100

คา่บริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI บจ. ไทยออโต ้เพรสพาร์ท 50,000 41,600

รวม 359,708 236,216  
 

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปก
ทาํงบการเงิน แฟ้มเอกสารและอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวผูส้อบบญัชีจะเรียกเกบ็ตามท่ีจ่ายจริง 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 

บจ.ว.ีพี.แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ อสงัหาริมทรัพย ์ TRU     ลูกหน้ีการคา้       -    
          ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน  0.01  
      ดอกเบ้ียรับ 0.15      
บจ.เลกซสัออโตซิ้ต้ี ตวัแทนจาํหน่ายรถ Lexus TRU,TVS,TUC     ลูกหน้ีการคา้  0.32  
          ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน  0.02  
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ  0.16      
      ดอกเบ้ียรับ  0.03      
บจ.บิซ มอเตอร์ ตวัแทนจาํหน่ายรถ TRU     ลูกหน้ีการคา้       -    
         ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน       -    
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ  0.01      

 

หมายเหตุ 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ช่ือยอ่ TRT บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ช่ือยอ่ TVS 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ช่ือยอ่ TAP บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั  ช่ือยอ่ TUC 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. TRT, TVS, TAP เป็นบริษทัยอ่ยของ TRU มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการร่วมกนั 
2. TUC เป็นบริษทัยอ่ยของ TVS โดย TVS ถือหุน้ .% และกลุ่มเผอิญโชคถือหุน้ .% 
3. รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ดงัน้ี 

 
 

 

รายการระหว่างกนั 
รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปีทีผ่่านมา 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ประเภทธุรกจิหลกั บริษทัในกลุ่มไทยรุ่ง รายการระหว่างกนัในปี  รายการคงค้าง 
    (ทีท่าํรายการ)         
บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ ตวัแทนจาํหน่ายรถ Isuzu TRU, TVS, TUC, TAP    ลูกหน้ีการคา้  1.45  
 จาํหน่ายอะไหล่       ลูกหน้ีอ่ืน      -    
  และใหบ้ริการหลงัการขาย      เจา้หน้ีการคา้  0.00  
       เจา้หน้ีอ่ืน 0.22  
      ซ้ืออะไหล่และจ่ายค่าบริการซ่อมรถ 0.06      
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ 0.93      
      ขายสินคา้ 1.13      
      รายไดค่้าบริการ 6.35      
บจ.ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ ตวัแทนจาํหน่ายรถ Ford TVS, TUC     ลูกหน้ีการคา้  0.11  
  จาํหน่ายอะไหล่       ลูกหน้ีอ่ืน   -    
  และใหบ้ริการหลงัการขาย       เจา้หน้ีการคา้  1.54  
          เจา้หน้ีอ่ืน     -    
      ซ้ืออะไหล่และจ่ายค่าบริการซ่อมรถ 6.81      
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ 0.01      
      ขายสินคา้ 0.01      
      รายไดค่้าเช่าท่ีดินและพื้นท่ีโชวรู์ม  0.24      
      รายไดค่้าบริการ 0.06      
      รายไดค่้าสาธารณูปโภค ค่าบริการ  0.83      
      ดอกเบ้ียรับ  0.17      
บจ.ว.ีพี.เค ออโต ้ ตวัแทนจาํหน่ายรถ Ford TRU     ลูกหน้ีการคา้       -    
  จาํหน่ายอะไหล่       ลูกหน้ีอ่ืน       -    
  และใหบ้ริการหลงัการขาย       เจา้หน้ีการคา้ 0.01  
         เจา้หน้ีอ่ืน       -    
      รายไดค่้าบริการ  0.02      
บจ.ไทย.ว.ีพี. คอร์ปอเรชัน่ ใหบ้ริการเช่ารถยนต ์ TRU, TRT, TAP, TVS     ลูกหน้ีการคา้  0.08  
          ลูกหน้ีอ่ืน 0.05  
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน  1.38  
      เช่ารถยนตจ่์าย  2.81      
      ขายสินคา้  0.06      
      รายไดค่้าเช่าท่ีดินและพื้นท่ีโชวรู์ม   0.60      
      รายไดค่้าบริการ  0.04      
      รายไดค่้าสาธารณูปโภค ค่าบริการ  0.21      
      ดอกเบ้ียรับ 0.19      
บจ.โพธิภูมิ อสงัหาริมทรัพย ์ TUC     ลูกหน้ีการคา้       -    
          ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน 0.10  
      ค่าเช่าท่ีดินจ่าย  1.20      
      รายไดค่้าบริการ  0.00      

รายการระหว่างกัน

ใสตารางดานลางน้ีแทนหนา 50 รายการระหวางกันคะ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวย : ลานบาท

บริษัทที่เก่ียวของ ประเภทธุรกิจหลัก บริษัทในกลุมไทยรุง

(ที่ทํารายการ )

บจ.อีซูซุ ชัยเจริญกิจมอเตอร ตัวแทนจําหนายรถ Isuzu TRU, TVS, TUC, TAP ซื้ออะไหลและจายคาบริการซอมรถ 0.06           ลูกหนี้การคา 1.45   

จําหนายอะไหล คาซอมแซมยานพาหนะ คาบริการ 0.93           เจาหนี้การคา 0.00   

และใหบริการหลังการขาย คาเชาที่ดินจาย 1.13           เจาหนี้อื่น 0.22   

เชารถยนตจาย 6.35           

บจ.วี.พ.ีออโต เอ็นเตอรไพรส ตัวแทนจําหนายรถ Ford TVS, TUC ซื้ออะไหลและจายคาบริการซอมรถ 6.81           ลูกหนี้การคา 0.11   

จําหนายอะไหล คาซอมแซมยานพาหนะ คาบริการ 0.01           เจาหนี้การคา 1.54   

และใหบริการหลังการขาย ขายสินคา 0.01           

รายไดคาเชาที่ดินและพื้นที่โชวรูม 0.24           

รายไดคาบริการ 0.06           

รายไดคาสาธารณูปโภค คาบริการ 0.83           

ดอกเบี้ยรับ 0.17           

บจ.วี.พ.ีเค ออโต ตัวแทนจําหนายรถ Ford TRU รายไดคาบริการ 0.02           เจาหนี้การคา 0.01   

จําหนายอะไหล

และใหบริการหลังการขาย

บจ.ไทย.วี.พ.ี คอรปอเรชั่น ใหบริการเชารถยนต TRU, TRT, TAP, TVS เชารถยนตจาย 2.81           ลูกหนี้การคา 0.08   

ขายสินคา 0.06           ลูกหนี้อื่น 0.05   

รายไดคาเชาที่ดินและพื้นที่โชวรูม 0.60           เจาหนี้อื่น 1.38   

รายไดคาบริการ 0.04           

รายไดคาสาธารณูปโภค คาบริการ 0.21           

ดอกเบี้ยรับ 0.19           

บจ.โพธิภูมิ อสังหาริมทรัพย TUC คาเชาที่ดินจาย 1.20           เจาหนี้อื่น 0.10   

บจ.วี.พ.ีแคปปตอล แอสเซ็ทส อสังหาริมทรัพย TRU ดอกเบี้ยรับ 0.15           เจาหนี้อื่น 0.01   

บจ.เลกซัสออโตซิตี้ ตัวแทนจําหนายรถ Lexus TRU,TVS,TUC คาซอมแซมยานพาหนะ คาบริการ 0.16           ลูกหนี้การคา 0.32   

ดอกเบี้ยรับ 0.03           เจาหนี้อื่น 0.02   

บจ.บิซ มอเตอรส ตัวแทนจําหนายรถ Mazda TRU คาซอมแซมยานพาหนะ คาบริการ 0.01           -     

รายการระหวางกันในป 2556 รายการคงคาง
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บจ.ว.ีพี.แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ อสงัหาริมทรัพย ์ TRU     ลูกหน้ีการคา้       -    
          ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน  0.01  
      ดอกเบ้ียรับ 0.15      
บจ.เลกซสัออโตซิ้ต้ี ตวัแทนจาํหน่ายรถ Lexus TRU,TVS,TUC     ลูกหน้ีการคา้  0.32  
          ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน  0.02  
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ  0.16      
      ดอกเบ้ียรับ  0.03      
บจ.บิซ มอเตอร์ ตวัแทนจาํหน่ายรถ TRU     ลูกหน้ีการคา้       -    
         ลูกหน้ีอ่ืน       -    
          เจา้หน้ีการคา้       -    
          เจา้หน้ีอ่ืน       -    
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ  0.01      

 

หมายเหตุ 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ช่ือยอ่ TRT บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ช่ือยอ่ TVS 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ช่ือยอ่ TAP บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั  ช่ือยอ่ TUC 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. TRT, TVS, TAP เป็นบริษทัยอ่ยของ TRU มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการร่วมกนั 
2. TUC เป็นบริษทัยอ่ยของ TVS โดย TVS ถือหุน้ .% และกลุ่มเผอิญโชคถือหุน้ .% 
3. รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ดงัน้ี 
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.  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
1. การซ้ือ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซ้ือ-ขายอะไหล่ ให้-รับบริการซ่อมรถ ระหว่างกนันั้น เป็นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงใชร้าคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  
2. การเช่าท่ีดิน พื้นท่ีสํานักงาน/โชวรู์ม ค่าสาธารณูปโภค ระหว่างกนันั้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสํานักงาน/โชว ์        

รูมของบริษทั โดยใชร้าคาตามท่ีทาํสญัญาร่วมกนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด/ราคาประเมิน  
3. รายการเช่ารถยนต ์จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เพื่อนาํมาใชใ้นกิจของบริษทั โดยใชร้าคาตลาด และเง่ือนไข

เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
4. การใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปใชส้นบัสนุนการขายรถของกลุ่มบริษทั โดยคิดดอกเบ้ียใน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  ปี (อตัราเฉล่ียของ  ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่) บวก % 
 
รายการระหว่างกนัขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมแลว้ โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ หรือการสนบัสนุน
ธุรกิจปกติของบริษทั โดยมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเง่ือนไข
เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการอิสระก็ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ
บริษทัแต่อยา่งใด 
. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง    และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั
ฯ หรือบริษทัยอ่ย   ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้า/จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 
-  กรณีท่ีคาํนวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั ให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน สามารถนาํเสนอต่อท่ีประชุม และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมได ้

-  กรณีท่ีคาํนวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ให้นาํเร่ืองดงักล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณา และนาํเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และบริหารองคก์ร ซ่ึงไดรั้บการยอมรับอย่าง

แพร่หลาย  ตามหลกัการน้ี คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการกาํกบัดูแลองคก์รให้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรม  
ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการพิทกัษสิ์ทธิ และ
ดูแลผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้ระหนักถึง
ความสําคญัของหลกัการดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง  และไดป้ฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการบริหารงานและดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองเป็นผลใหใ้นปี  บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี  ตามแบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และผลการประเมินด้านการกาํกบัดูแล
กิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทั
ยงัคงมีนโยบายท่ีจะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิพื้นฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บ และถือเป็นหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีสาํคญัในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อจะทาํใหผู้ถื้อหุน้
ไดรั้บความเป็นธรรม และไวว้างใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ และคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทั ไดมี้กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและทาํการ
เผยแพร่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เพื่อใหถื้อปฏิบติัโดยเคร่งครัด  ดงัน้ี  
()  สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (พนักงาน, ลูกคา้, คู่คา้, คู่แข่ง, ผูร่้วมลงทุน, 

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม) อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
 บริษทัจะอาํนวยความสะดวกในกระบวนการจดัประชุมผูถื้อหุ้นและจดัสรรเวลาสําหรับการ

ประชุมอยา่งเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคาํถามโดย
เท่าเทียมกนั  

()  คณะกรรมการ-โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และความเป็นอิสระ 
 คณะกรรมการควรมีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษทั    และผูถื้อหุน้โดยรวม  
 คณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ  และผู ้ถือหุ้นควรจะพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย ้งของ

ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมท่ีดี  

การก�ากับดูแลกิจการ
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 คณะกรรมการของบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่า  ใน  ของ
จาํนวนกรรมการทั้งคณะและไม่นอ้ยกวา่  คน  

 คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ ไดมี้ระบบการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
รวมทั้งคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองงาน
ตามนโยบายและกรอบงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ และอาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการยอ่ยชุดอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร  

 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดไวล่้วงหน้า
เป็นประจาํอย่างน้อยทุก  เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาํเป็น 
โดยบริษทัจะเปิดเผยจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานประจาํปี  

()  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูล

แก่ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา บริษัทจึงได้กําหนด
ผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารกบัผูล้งทุนท่ีเป็นสถาบนั   ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์ทัว่ไปและ
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อทาํหนา้ท่ีในการสรรหาผูท่ี้
มีคุณสมบติัเหมาะสมสําหรับการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างลง และการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งน้ีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

()  การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการสร้างระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน จึงได้

จดัตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายในข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
สาํคญัของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ โดยใหร้ายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

()  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทได้จัดทาํจริยธรรมทางธุรกิจข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทราบและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้  
2. คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน  เดือน 

นับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยบริษทัฯ จะแจง้วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม พร้อมทั้ง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนแนบหนงัสือมอบฉันทะและแจง้เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการ
เขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า  วนั พร้อมทั้งได้
เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนท่ีจะจดัส่ง
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เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ก่อนการเขา้ร่วมประชุม  

3. คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถ
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และสามารถเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคมทุกปี โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดและเผยแพร่ผา่นขอ้มูลผา่นระบบ SET Community Portal (SCP) 
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั  รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระการประชุม หรือส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัก่อนวนัประชุม โดยผา่นช่องทาง Email หรือ 
Fax เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริษทั 

4. คณะกรรมการบริษทั ไดอ้าํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทุกรายในการประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยมีการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีสะดวกและเหมาะสม มีการเปิดรับลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้
ก่อนเวลาประชุม และกรณีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถร่วมประชุมดว้ยตนเองไดก้็สามารถมอบฉันทะให้
ผูอ่ื้น หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและลงมติแทนได ้  

ก่อนเร่ิมการประชุม จะมีการช้ีแจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้ง
ลงมติในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะใน
วาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จดัให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได ้

ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามใด ๆ ต่อท่ี
ประชุม ซ่ึงมีการตอบขอ้ซักถามในทุกประเด็น และมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น รวมทั้งมีการบนัทึกวีดีโอระหว่างการประชุมไวด้้วย ซ่ึงบริษทัฯ จะเปิดเผยรายงานการ
ประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้

5. คณะกรรมการบริษทั เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นกรรมการบริษทัทุกท่านจะ
พยายามเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยทุกคร้ัง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

 
หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

  คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพ่ือ
ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ 

1. คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการ
อิสระอย่างน้อย  คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงแทน
ของผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยช่ือ ตาํแหน่ง อาย ุท่ีอยู ่
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั และการมีส่วนไดเ้สียในวาระใด
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ของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้แต่หากผูถื้อหุ้นมี
ความประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบอ่ืนตามประกาศท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนดไวก้ไ็ด ้

2. คณะกรรมการบริษทั จดัใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จดัใหมี้
การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของผู ้
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง ประกอบดว้ย ช่ือ รูปถ่าย อาย ุ
การศึกษา การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทาํงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจได ้

3. ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถื้อหุ้น หากคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้ท่ี
ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้ น เพื่อให้ท่ีประชุมสามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวม  

4. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

5. คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน
เป็นอยา่งยิ่ง จึงไดก้าํหนดแนวทางการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (รายละเอียดตามหวัขอ้เร่ืองการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน)  

6. คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ตามกฎหมาย ตอ้งจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย  ์ และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุ้น, ลูกคา้, คู่คา้/
เจา้หน้ี, คู่แข่ง, พนกังาน, สภาพแวดลอ้ม, ชุมชนและสงัคม ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรม 

1. คณะกรรมการบริษทัไดมี้การจดัทาํจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement 
of business conduct) ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
ทราบและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
- ผู้ถือหุ้น : บริษทัตะหนักและให้ความสาํคญัต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจะประกอบ

ธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นธรรมและปฏิบติัต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวม 
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- พนักงาน : บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า “พนกังานทุกคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร 
จึงมุ่งเน้นท่ีจะสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม 
รวมทั้งยงัมุ่งเนน้การ พฒันาศกัยภาพบุคลากร เพื่อใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้และมีผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมี สวสัดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทาํงานให้เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างผลประโยชน์ใหเ้กิดข้ึนแก่องคก์ร 

- ลูกค้า : บริษทัมุ่งมัน่เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ โดยผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
รวมทั้งการรักษาความลบัของลูกคา้ 

- คู่ค้า: บริษทัมีแนวทางในการคดัเลือกคู่คา้/ผูรั้บเหมา ตามระเบียบของบริษทั และบริษทัมีวิธีทาํ
ใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีวิธีการปฏิบติัท่ีดีในการซ้ือสินคา้จากคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 
รวมถึงการกูย้มืเงิน การชาํระคืน การคํ้าประกนัต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบัเจา้หน้ี  

- คู่แข่ง : บริษทัจะปฏิบติัภายใตก้รอบการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการ
แข่งขนักบัคู่แข่ง หลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพื่อการทาํลายคู่แข่ง 

- ผูร่้วมลงทุน บริษทัเคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุนและปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งใหค้วามร่วมมืออยา่งดีกบัผูร่้วมทุน ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบ
ผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจการร่วมทุน 

- ชุมชนและสังคม : บริษทัตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม โดยจะกาํจดั ลด และไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษใน
กระบวนการผลิต อนัจะกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชน พร้อมทั้งยงัส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
สัมพนัธ์ การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างสมํ่าเสมอ ตามกาํลงัความสามารถขององคอ์ย่าง
เต็มท่ี รวมถึงบริษัทยงัพร้อมจะรับฟังขอ้ทว้งติง ขอ้เสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหน่้าอยู ่และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริษัทฯ  ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  และศาสนา 
ตวัอยา่งเช่น การร่วมบริจาคเงินหรือส่ิงของสนบัสนุนองคก์ร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรของพนกังานบริษทั และเยาวชนในโรงเรียนละแวกใกลเ้คียงบริษทัเป็นประจาํทุกปี, สนบัสนุน
ให้มีการจดัตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษทั การจดักิจกรรมทางศาสนาท่ีสําคญัภายในบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เป็นตน้ 

3. บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานทุกคน จึงไดจ้ดัทาํประกาศบริษทั  
เร่ือง นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อให้พนกังานทุกคน
ร่วมมือ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

4. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรสาํคญัของบริษทั จึงมีนโยบายในการ
ดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาค และจดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม เช่น สวสัดิการ
รถรับส่งพนักงาน สวสัดิการโรงอาหาร เคร่ืองแบบพนักงาน ประกันอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพ
ประจาํปี หอ้งพยาบาล หอ้งสมุด เป็นตน้  
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5. บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการ
เสริมสร้างจิตสํานึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่นําพาต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน่ทุกประการ  

6. บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ หรือ การ แจง้เบาะแส จากผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันาสินคา้/บริการ และองคก์ร ให้มีความมัน่คง สามารถ
แข่งขนั และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวได ้ตวัอยา่งเช่น บริษทัฯ จดัให้มีกิจกรรมขอ้เสนอแนะจาก
พนกังาน โดยกาํหนดเป้าหมายปีละ  เร่ืองต่อคน, กล่องขอ้เสนอแนะโดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่, การรับขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ ผูถื้อหุน้ หรือบุคคลทัว่ไปผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  เป็นตน้ 

7. ผูมี้ส่วนไดเ้สียคนใดมีความประสงค ์การแจง้เบาะแสหรือ ขอ้ร้องเรียนต่างๆ โดยสามารถนาํส่งไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ โดยตรง ดงัต่อไปน้ี 

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศพัท ์ -- ต่อ     
   E-Mail Address : auditcommittee@thairung.co.th  
8. บริษทัมีการคุม้ครอง  ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ขา้งตน้ไม่ตอ้งเปิดเผยช่ือแต่อยา่ง

ใด  และ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงตามท่ีมีผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนตาม ขา้งตน้แลว้นาํเสนอใหค้ณะกรรมการ รับทราบ
และพิจารณาโดยตรง 

 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

               คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้บริษทัฯ ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และ
เปิดเผยขอ้มูลทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพียงพอและทนัเวลา ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ  

1. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง “ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์-สาํนักกรรมการผูจ้ดัการ” ข้ึน เพื่อทาํ
หน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งการรายงานทางการเงินและ
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ และรับผดิชอบในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งน้ีผูล้งทุน
สามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดท่ี้ 

ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ - สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทรศพัท ์--0076 ต่อ 321 หรือ 359 โทรสาร -- 
E-mail address : naiyana@thairung.co.th หรือ omd_ir@thairung.co.th   
Website : http://www.thairung.co.th 

2. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดยผา่นระบบ SET Community Portal (SCP) ของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ -) และรายงานประจาํปีของบริษทั 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นทาง Website ของบริษทัดว้ย 
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3. คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ -) และรายงานประจาํปี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยจาํนวน
คร้ังของการประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ (รายละเอียดตามหัวขอ้เร่ือง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และหวัขอ้ จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ)  

4. บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วน
ไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลและอยา่งนอ้ยปีละ  คร้ัง ทุกวนัท่ี 
 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจนาํไปสู่
การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 มาตรา / และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ท่ี ทจ./ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป  

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัดีถึงการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการบริษทั  มีจาํนวน    ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนคณะกรรมการทั้งคณะ โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    
ท่าน ซ่ึงคุณสมบติัของกรรมการอิสระนั้นเป็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ กาํหนด
ไว ้(รายละเอียดตามหวัขอ้เร่ืองหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ)    กรรมการอิสระแต่ละท่าน
ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจาํเป็นในการบริหารกิจการของบริษทั 

1.2 ประธานกรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ได้
กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวอ้ยา่งชดัเจน (รายละเอียดตามหวัขอ้เร่ืองรายช่ือ
ผูบ้ริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั ทาํให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได ้  

1.3 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง เลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี  พฤษภาคม  เพื่อทาํหนา้ท่ีจดัทาํ
และจดัเก็บ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ/ผูบ้ริหาร ตลอดจนหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีพรบ. หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  โดยเลขานุการบริษทัท่ี
คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทาง
กฎหมาย  และ การบริหารงานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ตลอดจนรับผดิชอบดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลบริษทั 
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1.4 คณะกรรมการบริษทั ยงัมิได้กาํหนดจาํนวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ตลอดจนการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทั
อ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอย่างชดัเจน ทั้งน้ีคณะกรรมการ
บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการในลาํดบัถดัไป 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตาม
ความจาํเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และทาํให้
บริษทัฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (รายช่ือกรรมการ อาํนาจหนา้ท่ีและขอ้มูลอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการแต่ละชุดดู
รายละเอียดเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และหวัขอ้เร่ืองรายช่ือคณะกรรมการบริษทั) 

2.2 ประธานคณะกรรมการ มิไดเ้ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และสมาชิกส่วน
ใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความ
โปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3.1 คณะกรรมการบริษทั  มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนมี

ความเป็นอิสระในการตดัสินใจและกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  นอกจากน้ี
คณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล 
รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

3.2 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจข้ึนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ดูรายละเอียดเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ หมวดท่ี  สิทธิของผูถื้อหุ้น) รวมทั้งมี
การทบทวนนโยบายและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.3 คณะกรรมการบริษทั  ไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่ง
รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั  โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะตอ้ง
เปิดเผยการมีส่วนไดเ้สียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองนั้น ๆ ทั้งน้ีคณะกรรมการ
บริษทั ไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า/จาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอ้เร่ืองนโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการ
ระหวา่งกนัในอนาคต 

3.4 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง จึงไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง
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โดยรวมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้ งฝ่าย
ตรวจสอบภายในข้ึน เพื่อจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน 
และดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่าง
เต็มท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้เร่ืองการควบคุมภายใน) 

 
4 การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดประชุมคณะกรรมการไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยไตร
มาส ละ  คร้ัง  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมในระหว่างปี ซ่ีงรวมทั้งปีไม่นอ้ยกว่า  คร้ัง ทั้งน้ี
บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดการดงักล่าวใหก้รรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ เพ่ือใหส้ามารถจดัเวลาและ
เขา้ร่วมประชุมได ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัทุกท่านให้ความสาํคญัในการประชุมเป็นอย่างยิ่งและ
พยายามเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง บริษทัฯ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่าง
นอ้ย  วนั มีการกาํหนดวาระชดัเจน โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่
วาระการประชุมได ้หรือหากตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจง้ต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หรือเลขานุการบริษทัได ้

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีกรรมการ
จะอภิปรายปัญหาสําคญักันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน และกรรมการผูจ้ ัดการได้เชิญผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง เพื่อใหส้ารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ในปี  บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม ตาม
แบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้ ทั้งน้ีเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป และจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยผลประเมินกรรมการ 
ประจาํปี  อยูใ่นระดบั “ดี” (คะแนนรวม . จากคะแนนเตม็  คะแนน ซ่ึงเพิ่มข้ึน % จากปี 
)  
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6 ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการ

อิสระเป็นประธานกรรมการ เพื่อทาํหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล โปร่งใส เช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน 
อยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 
สาํหรับการกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั และบริษทัไดเ้ปิดเผยจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจาํปี และ
แบบ - ตามท่ีสํานักงานกลต. กาํหนดแลว้ (รายละเอียดตามหัวขอ้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร) 

 

7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
7.1 คณะกรรมการบริษทั ไดส้นับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งสมํ่าเสมอ โดยปัจจุบนัมีกรรมการร้อยละ  ท่ีไดเ้ขา้รับ 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ     หลกัสูตร 
  . คุณสมพงษ ์เผอิญโชค   Director Certification Program 26/2003 
  2. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค   Director Certification Program 29/2003 
  3. คุณสมเกียรติ น่ิมระวี   Director Accreditation Program 10/2004 
  4. คุณปรีชา อรรถวิภชัน์   Director Certification Program 39/2004 
       Finance for Non-Finance Directors 8/2004 
  5. คุณสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ   Director Certification Program 9/2001 
       Audit Committee Program 15/2006 

6. คุณดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์  Director Certification Program 106/2008 
  Audit Committee Program 24/2008 
   Role of the Chairman Program 22/2009 
   Role of Compensation Committee 10/2010  

7.2 บริษทัฯ ได้จัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่ 

7.3 การจดัทาํแผนการพฒันาและสืบทอดงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น 
ขณะน้ียงัมิไดด้าํเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาดาํเนินการ
ในลาํดบัถดัไป  
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การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอยา่งยิ่ง จึงมีนโยบายอยา่งเขม้งวด

ในการป้องกนัไม่ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตน  
ขอ้มูลภายในท่ีสําคญัจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น   เช่น   ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ 
บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้เฉพาะเร่ือง และในเวลาท่ีเหมาะสมเท่านั้น 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้ขอ้กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(รวมคู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ง) หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนท่ีบริษทัฯ จะเผยแพร่งบการเงินต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย  วนัทาํการ อีกทั้งบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตน (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย  ์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ตามมาตร  และ
บทลงโทษตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  โดยบริษทัฯ มอบหมาย
ให้ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ ดาํเนินการแจ้งช่วงเวลาท่ีควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ล่วงหนา้เป็นประจาํทุกไตรมาส ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้าํหนดเร่ืองหลกัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในไวเ้ป็นหวัขอ้หน่ึง
ของจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนพึงยดึถือปฏิบติั 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 
ตอ้งจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษัท ยงัได้กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจัดทาํ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ต่อการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบั
แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา / และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ./ โดยจะตอ้ง
รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และรายงานทุกวนัท่ี  กรกฎาคมของทุกปี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากรรมการ
และผูบ้ริหารจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต (fiduciary duties) ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนได้
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ สามารถติดตามดูแลให้การทาํหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 
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การควบคุมภายใน 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมดว้ยนั้น คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีความเห็นพอ้งกนัว่า บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  (Organizational Control and Environmental Measure) 

บริษทัฯ มีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจชดัเจนและมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไดป้รับโครงสร้างองคก์รให้
กระชบั เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจปัจจุบนั เพื่อสนบัสนุนฝ่ายบริหารใหด้าํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษทัยงักาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภณัฑ ์และงานบริการท่ี
เป็นธรรมกบัลูกคา้ มีการกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้มีแนวทางการทาํงานอย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานจริงทั้งในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การ
บริหารทัว่ไป การปฏิบติังานดา้นการผลิตและการตลาด เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายท่ี
กาํหนดและไม่มีการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียกบับริษทั 

การบริหารความเส่ียง  (Risk Management Measure) 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คอยกาํกบัดูแลให้มีการประเมินปัจจยั และโอกาสท่ีจะทาํให้เกิดความเส่ียง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
จากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน แลว้แจง้ให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานทราบ และร่วมกนักาํหนดมาตรการ แนวทางป้องกนั 
รวมทั้งติดตามการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด เพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
การแบ่งแยกหนา้ท่ีการอนุมติั / การบนัทึกรายการ / และการดูแลทรัพยสิ์น อยา่งชดัเจน  

การทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง โดยผา่นการ
พิจารณาจากกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย และมีการติดตามการปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งถูกตอ้ง ส่วนการลงทุน
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรับการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่างๆ นั้น ผลการตรวจของฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่า มีการปฏิบติังานโดยรวม
เป็นไปตามระเบียบ/ระบบงานท่ีกาํหนดไว ้และยงัไม่ปรากฏการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ
ทางราชการ 

 

 

การควบคุมภายใน
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 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  (Informational and Communication Measure) 

การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระ บริษทัมีการจดัเตรียมขอ้มูล เอกสารประกอบการประชุม ท่ีเป็นสาระสาํคญั
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยมีการบนัทึกและสรุปความเห็นของท่ี
ประชุมไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น และตรวจสอบไดทุ้กคร้ัง 

ดา้นการบนัทึกบญัชีเป็นไปตามหลกัการท่ีรับรองทัว่ไป และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มีการรวบรวมไวเ้ป็น
หมวดหมู่ และจดัเก็บไวอ้ย่างครบถว้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุง
แกไ้ข การปฏิบติังานตามคาํแนะนาํในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต อยา่งครบถว้น 

ระบบการติดตาม  (Monitoring) 

บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั วาระปกติ ไตรมาสละคร้ัง และมีการประชุมผูบ้ริหารในวาระ
พิเศษอย่างต่อเน่ือง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือพิจารณา
กาํหนดแนวทางแกไ้ข หากผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  
การควบคุมภายใน ไดก้าํหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฎระเบียบของบริษทั   อย่างสมํ่าเสมอ และ
รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล/ คณะกรรมการบริษทัทราบ
ในท่ีประชุมวาระปกติ ซ่ึงจดัประชุมพร้อมกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไตรมาสละคร้ัง เพื่อพิจารณาสั่งการ
แกไ้ขและติดตาม ทั้งน้ีในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบทนัที 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย
ให้กาํกับดูแลตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลท่ีสําคญั ได้แก่ การสอบทานงบ
การเงิน การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทุจริต และการเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีประจาํปี  โดยในปี  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจาํนวน  คร้ัง และ
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในปี  ไดด้งัน้ี 
 

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจาํปี งบการเงินรวมในปี  ของบริษทัไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงไดจ้ดัทาํตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดส้อบทานประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญั รายการพิเศษ และไดรั้บคาํช้ีแจงจาก
ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูบ้ริหารว่า ไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก
ผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นท่ีพอใจ จึงไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าว 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการ เพื่อปรึกษาหารือกนัอย่างอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระสําคญัในการจดัทาํงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั้งพฤติการณ์อนัควรสงสัย 
ซ่ึงในปี  ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สงัเกตท่ีเป็นสาระสาํคญั และไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสัย ส่งผลใหก้ารจดัทาํ
งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั เช่ือถือได ้โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

2. การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและบรรษทัภิบาล
ท่ีดี พบวา่ กรรมการบริษทัและพนกังานไดป้ฏิบติัตามหลกัการท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทั
ไดส่้งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี ยงัไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเก่ียว
โยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการ              ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเปิดเผยให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งตามเวลาท่ีกาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล



67

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

6
บร

ิษัท
 ไท

ยร
ุ่งย

ูเน
ี่ยน

คา
ร์ 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
)

 

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงของ บริษทั
ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์จาํกดั (มหาชน) โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียงทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ
และการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

 

ในปี  มีประเดน็ความเส่ียงท่ีสาํคญัในเร่ืองมลภาวะทางอากาศดา้นกล่ินสีท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
คุณภาพนํ้ าท้ิง และเร่ืองทางระบายนํ้ าท้ิงของโรงงาน ซ่ึงทั้ง  ประเด็น มีความเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจ
หยุดชะงกัได ้อย่างไรก็ตามฝ่ายจดัการไดป้ระเมินความเส่ียงล่วงหน้า และจดัการความเส่ียง โดยกาํหนดมาตรการ
ป้องกนัเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การกาํหนดแผนปรับปรุงขบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน การจดัตั้ง
คณะทาํงานควบคุมดูแลในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะไดรั้บรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส  

 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ท่ี
ฝ่ายตรวจสอบไดร้ายงานเป็นรายไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยยงัไม่พบ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัหรือท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 

 

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทาน      การ
ปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่าไดบ้รรลุตามเป้าหมายและดชันี
ตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งไดส้อบทานความเหมาะสมของการกาํหนดผงัการบริหารงาน ความเพียงพอของ
อตัรากาํลงั กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซ่ึงผลการปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
สาํหรับการพฒันางานตรวจสอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ไดใ้หค้วามสาํคญัทั้งการพฒันาคนและเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  

 

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้
สอบทานมาตรการและการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นระบบงานต่างๆ การตรวจสอบ
ทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเส่ียงและระเบียบการสอบสวนใหท้นัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

 

ทั้ งน้ีในปี  มีเร่ืองร้องเรียนจาํนวน  เร่ือง และเร่ืองท่ีเข้าข่ายทุจริตจาํนวน  เร่ือง โดยได้
ดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงเสร็จส้ิน ซ่ึงมูลค่าการทุจริตไม่เป็นสาระสําคญัและไดแ้จง้ให้ฝ่ายจดัการนําไป
พิจารณาปรับปรุง กาํหนดแนวทางการป้องกนัแลว้  
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6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบัญชี
ประจาํปี  โดยนาํเสนอวา่จา้ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลไดพ้ิจารณาการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้มีความเหมาะสม จึง
เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ย
ค่าตอบแทนเป็นเงิน . ลา้นบาท/ ปี (ปี  = . ลา้นบาท/ ปี) ดงัน้ี 

นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  และ / หรือ 
นายประวิทย ์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  และ / หรือ 
นายบรรจง    พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  และ / หรือ 
นายวิชยั   รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  และ / หรือ 
นายเสถียร   วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   

 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายให้กาํกับดูแล ตามขอ้บงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอย่างครบถว้น ซ่ึงมี
ความเห็นว่า บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีการกาํกบัดูแลกิจการตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และมีระบบประเมินการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทั้งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม โปร่งใส และเช่ือถือได ้
  
 

(นายปรีชา    อรรถวิภชัน์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัจาํนวน 3 ท่าน  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้ งจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอแนะ (ถา้มี) เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้งการสรรหาผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในกรณีท่ีมี
ตาํแหน่งว่างลงเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการ
พิจารณา ทบทวน การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน 
โดยนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการดูแลผลประโยชน์แทนผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  
 

 ในปี 2556  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
1. พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2556 และค่าตอบแทนประจําเดือน ปี 2557 ให้แก่ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

. พิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2556 ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการ
แต่ละท่าน ภายใตว้งเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 

 

. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั และนาํเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
ใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัแลว้ 

 

4. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออกจากตาํแหน่ง และ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
และผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

 โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ผูถื้อหุ้นจึงมัน่ใจได้ว่าการสรรหากรรมการ และการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอยา่งมีหลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส และเหมาะสม ภายใตแ้นวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั 

 
 

                                                                                 ( นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อย  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี  งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง
สมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ  รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้และดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมี
เหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น อย่างเพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ
ทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
กํากับดูแลคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล  ซ่ึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ี
แลว้ 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556 

                    
 

                                          
     ( ดร. ปราณี   เผอิญโชค )                                                       ( นายสมพงษ ์  เผอิญโชค )        

      ประธานกรรมการ                                                     กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                          
 
 
 
 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

ในป 2556  อุตสาหกรรมยานยนตของไทย มียอดผลิตรถยนตชะลอตัวลง จากจํานวนการผลิตที่คาดการณ

ไว เน่ืองจากนโยบายภาษีรถคันแรกของรัฐบาลที่เสร็จสิ้นลง และตลาดในประเทศที่มีชะลอตัวลงตามภาวะ

เศรษฐกิจ  ประกอบกับตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจาก นโยบายปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่าเปน  300 บาท  ความผันผวนของ

ราคานํ้ามัน คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น  เศรษฐกิจในโลกที่ถดถอย  รวมถึงการแขงขันในอุตสาหกรรมทั้งใน

ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่รุนแรง อยางไรก็ตาม ทั้งทีมผูบริหารและพนักงานของบริษัทตางมุงมั่นทํางาน

ดวยความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัท และประสบการณอันยาวนานในการบริหารธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัด

วางกลยุทธอันเหมาะสมในการสรางโอกาสขยายตัว ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถฟนฝาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได

ดวยดี 

 ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทไทยรุงฯ ในป 2556 น้ัน มีรายไดรวม 3,375 ลานบาท ลดลง 11% จากป

กอน และมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ 354 ลานบาท ลดลง 36%  จากปกอน เน่ืองจากสัดสวนตนทุนขาย

ตอรายไดที่เพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากรายไดจากการรับจางประกอบและพนสีลดลง ซึ่งมีอัตรากําไรที่แตกตางกันใน

สวนผสมของผลิตภัณฑที่ขายหรือรับจาง ทําใหตนทุนที่เมื่อคิดเปนสัดสวนตนทุนขายและบริการตอยอดขาย

สูงขึ้นจากปกอน โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อยูที่ 11.2% ลดลงจากปกอน 8.7% และอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) อยูที่ 11.7%  ลดลงจากปกอน 8.3% เน่ืองจากกําไรที่ลดลงจากสัดสวน

รายไดและการลงทุนในทรัพยสินเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามกลยุทธของบริษัทยังคงมุงเนนรายไดจากงานชิ้นสวน 

OEM และงานรับจางประกอบและพนสีเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนรายไดรวมกันประมาณ 85% ของรายไดรวม  

ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงกลยุทธการขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน เชน กลุมเคร่ืองมือ

อุตสาหกรรม เคร่ืองมือกอสราง เคร่ืองจักรกลการเกษตร และรถจักรยานยนตระดับพรีเมี่ยม ซึ่งเปน Niche market 

ที่มีมูลคาเพิ่มสูง รวมถึงการขยายตลาดรถยนตเอนกประสงคไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมีแนวโนมเจริญเติบโต

ที่ดีในอนาคต เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนตเพียงกลุมเดียว   รวมถึงการหาพันธมิตร

ทางการคาเพื่อขยายธุรกิจเดิมและแสวงหาธุรกิจใหม ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑ

ใหมๆของทางบริษัท อาทิ มีแผนขยายธุรกิจประกอบตัวถังรถบรรทุก ซึ่งเปนการรวมลงทุนกับคายรถบรรทุกจาก

ญ่ีปุน ซึ่งเปนแบรนดใหมที่ยังไมเคยทําตลาดในไทย  เน่ืองจากตลาดรถบรรทุกยังมีความตองการสูง ประกอบกับ

การเปด AEC ในป 2558 ยิ่งทําใหภาคการขนสงในภูมิภาคขยายตัว และ รถบรรทุกและรถเทรลเลอร จะเขามามี

บทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น  นอกจากน้ีทางบริษัทยังมีโอกาสเขาไปรับจางเปนผูผลิตชิ้นสวนใหกับผูผลิต

รถยนต ทั้งแบรนดจีน เกาหลี และอินเดียที่ เขามาต้ังฐานการผลิตรถยนตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

รายไดรวม 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ในป 2556  รายไดรวมบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556   เทากับ 3,374.81 ลานบาท ลดลงจากป 2555 

จํานวน 406.03 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

  รายไดจากการผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตรถยนต 2,045.54   61% 2,100.68   56% (55.14) -3%

  รายไดจากการรับจางประกอบและรับจางอื่นๆที่เกี่ยวกับรถยนต 984.71       29% 1,280.34   34% (295.63) -23%

  รายไดจากการจําหนายรถยนต  ศูนยบริการรถยนต 108.05       3% 118.56       3% (10.51) -9%

รวมรายไดจากการขายและบริการ 3,138.30   93% 3,499.58   93% (361.28) -10%

รายไดอื่น 180.74       5% 202.72       5% (21.98) -11%

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรม 55.77         2% 78.54         2% (22.77) -29%

รวมรายไดท้ังสิ้น 3,374.81   100% 3,780.84   100% (406.03) -11%

ประเภทรายได
2556 2555 เพิ่ม (ลด)

 

 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวนเงิน 56 ลานบาท  ลดลง จํานวน 23  ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 29 เน่ืองจากบริษัทรวมดําเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมยานยนต โดยผลิตอุปกรณประกอบรถยนต 

เชน ระบบกระจก, และเบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งในป 2556 อุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการผลิตชะลอตัวลดลงจาก

ปกอน โดยรวมเชนเดียวกัน 
 

ตนทุนและคาใชจาย    

ในป 2556  บริษัทฯและบริษัทยอย มีตนทุนขายและบริการรวม 2,630 ลานบาท ลดลงจากปกอน 203 

ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 7 มีสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดเทากับ รอยละ  84 เมื่อเปรียบเทียบกับ

สัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดของ ปกอน เทากับรอยละ  81 สาเหตุที่มีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดที่

เพิ่มขึ้น  เน่ืองมาจากรายไดจากการรับจางประกอบและพนสีลดลง  ซึ่งมีอัตรากําไรที่แตกตางกันในสวนผสมของ

ผลิตภัณฑที่ขายหรือรับจาง   ทําใหตนทุนคงที่เมื่อคิดเปนสัดสวนตนทุนขายและบริการตอยอดขายของปน้ีสูงขึ้น 

จากปกอน 

ขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารใน ป  2556  เทากับ  325 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก ปกอน 61 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 23   สวนใหญเกิดจากมีการปรับปรุงสํารองสํารองสินคาดอยคาที่เลิกขายของบริษัทยอย 

 

กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย  มีกําไรสุทธิในป 2556 จํานวน 353 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 จากรายได

การขายสินคาและบริการ โดยกําไรลดลงจากปกอน 202 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ  36  อันเน่ืองมาจากกําไร
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

ขั้นตนที่ลดลง ซึ่งเกิดจากอัตรากําไรที่แตกตางกันในสวนผสมของผลิตภัณฑที่ขายหรือรับจาง และตนทุนการผลิต 

รวมทั้งคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น 

 

ฐานะทางการเงิน 

ฐานะการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

แสดงไดดังน้ี 

         สินทรัพย 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพยหมุนเวียน 1,088         1,751         (663)          -38%

     เงินลงทุนในบริษัทรวม 287           245           42           17%

     อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 239           243           (5)             -2%

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,821         1,428         393          28%

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 198           195           3             2%

สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,544         2,111         434          21%

รวม สินทรัพย 3,632           3,862           (230)            -6%

        หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน 406           725           (319)          -44%

หนี้สินไมหมุนเวียน 73             47             26           55%

หนี้สิน 479              773              (293)          -38%

รวม สวนของบริษัทใหญ 3,053         2,995         58           2%

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 100           95             5             6%

รวมสวนของผูถือหุน 3,153         3,089         64           2%

รวม หนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,632           3,862           (230)            -6%

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

 
 

 

สินทรัพย 

   บริษัทฯ และบริษัทยอย  ธันวาคม  2556  และวันที่ 31 ธันวาคม 2555  เทากับ 3,632  ลานบาท  และ 

3,862  ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลง 230 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6 สวนใหญเปนการลดลงของสินทรัพย

หมุนเวียนซึ่งประกอบดวยลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 663 ลานบาท  เน่ืองจากรายไดจากการขายและบริการ

ที่ลดลง แตมีการเพิ่มขึ้นในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเกิดจากการลงทุนซื้อที่ดินและโรงงานที่นิคมเหมราช 

จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายการลงทุน  
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               สินคาคงเหลือมูลคา 242.8 ลานบาท หักดวยดวยคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ 38.4 ลานบาท เปนยอดสุทธิ 

204.3 ลานบาท ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ลดลงจากปกอน 14.1%  ตามปริมาณการขายที่ลดลง ไดแสดงรวมอยู

ในสินทรัพยหมุนเวียน 

               สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ไดรวมเงินมัดจําคาที่ดิน จํานวน 66.5 ลานบาท เปนการจายชําระในงวดตาม

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งมีมูลคาตามสัญญาเทากับ 133.1 ลานบาท  โดยสวนที่เหลือมีกําหนดชําระภายในเดือน

พฤษภาคม 2557  

 

หน้ีสิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556  และวันที่ 31  ธันวาคม 2555  เทากับ 

479 ลานบาท และ 773  ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 293 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38 โดยสวนใหญเปนการลดลง

ของหน้ีสินหมุนเวียน 319 ลานบาท เน่ืองจากเจาหน้ีการคาที่ลดลง เพราะครบกําหนดชําระ และการผลิตที่ลดลง 

ขณะที่หน้ีสินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 26 ลานบาทจากปกอน   

 

สวนของผูถือหุน   

บริษัทฯ และบริษัทยอย  มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556  และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

เทากับ  3,153 ลานบาท และ  3,089 ลานบาท ตามลําดับ  เพิ่มขึ้น  64 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหน้ีสินรวม 479 ลานบาท และสวนของเจาของ 

3,153 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 0.15 เทา เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง

อยูที่ระดับ  0.25  เทาลดลง  0.1   เทาซึ่งถือวาบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินในระดับที่ดี 

 

 งบกระแสเงินสด 

 สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย  2556  มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง

จํานวน 234 ลานบาท และเงินสดคงเหลือสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 298 ลานบาท 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 590 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (520)

เงินสุดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (304)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่ม/(ลด) ระหวางงวด-สุทธิ (234)

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 532 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิปลายงวด 298 

หนวย : ลานบาท

                   
 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 590 ลานบาทสวนใหญมาจากการรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี

การคา   กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจํานวน   520  ลานบาท  สวนใหญเน่ืองมาจากการลงทุน

ซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณใหมและลงทุนซื้อโรงงานและที่ดินสําหรับโครงการกอสรางโรงงานใหมในอนาคต  

และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 304 ลานบาท  สวนใหญเน่ืองมาจากการจายเงินปนผล

ใหกับผูถือหุน รวม 295 ลานบาท  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  ธนัวาคม พ.ศ. 6 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและ
หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  ธันวาคม พ.ศ. 6 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขของขา้พเจา้ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไข 

งบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี  ธนัวาคม พ.ศ. 6 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วม
สามแห่งซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียจาํนวน 87.07 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน .77 
ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) บริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนและส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ดงักล่าวโดยใชง้บการเงินของฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ร่วมเหล่านั้น 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงิน
ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 6 ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ซ่ึงกล่าวถึงการท่ีกิจการมีรายการทางบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นจาํนวนมาก งบการเงินน้ีแสดงผลของรายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินรวมของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทย
รุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาม
แห่ง โดยใชง้บการเงินซ่ึงยงัมิไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ตามรายงานลงวนัท่ี  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 6  
 
 
(นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 300 

 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั                       
กรุงเทพฯ  วนัท่ี  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 7 
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 298,228,244           531,601,418       114,013,456        375,665,108       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4, 6 532,548,851           946,698,682       289,601,133        702,798,980       
มูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 53,057,066             35,240,368         13,016,000          -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                      238,000,000        180,000,000       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 204,346,479           237,902,347       102,965,175        100,915,867       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,088,180,640        1,751,442,815    757,595,764        1,359,379,955    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 287,065,272           244,894,405       114,100,000        114,100,000       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                      412,880,000        412,880,000       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 10 -                         -                      -                       -                      
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 11 238,615,158           243,165,634       -                       -                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 1,820,578,615        1,427,722,752    1,023,899,545     750,591,344       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,447,266               2,696,421           1,571,264            2,120,110           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 20,113,838             17,932,587         9,981,450            8,894,349           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 14 175,408,385           174,310,484       171,241,453        163,568,094       

2,544,228,534        2,110,722,283    1,733,673,712     1,452,153,897    
รวมสินทรัพย์ 3,632,409,174        3,862,165,098    2,491,269,476     2,811,533,852    

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย: บาท

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย: บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 16 395,184,050           677,039,222       327,611,525        626,634,340       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 9,631,108               2,501,047           6,383,170            -                      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                      20,000,000          -                      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,192,363               45,783,285         1,192,363            45,783,285         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 406,007,521           725,323,554       355,187,058        672,417,625       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 13,550,311             851,545              8,258,374            -                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 3,411,842               3,261,683           1,127,571            1,157,398           
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18 56,409,366             43,233,956         35,455,067          27,805,547         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 73,371,519             47,347,184         44,841,012          28,962,945         
รวมหน้ีสิน 479,379,040           772,670,738       400,028,070        701,380,570       
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 19, 20, 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 793,326,495 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 793,326,495           793,326,495        
      หุน้สามญั 524,996,497 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 524,996,497       524,996,497       
   ทุนท่ีชาํระแลว้
      หุน้สามญั 492,372,797 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 492,372,797           -                      492,372,797        -                      
      หุน้สามญั 501,589,497 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท -                         501,589,497       -                       501,589,497       
   หุน้ทุนซ้ือคืน -                         (47,950,454)        -                       (47,950,454)        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 713,782,739           727,144,000       713,782,739        727,144,000       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 52,499,649             52,499,649         52,499,649          52,499,649         
                                       - บริษทัยอ่ย 16,793,902             16,793,902         -                       -                      
      สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน -                         47,950,454         -                       47,950,454         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,777,385,882        1,696,539,449    832,586,221        828,920,136       

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,052,834,969        2,994,566,497    2,091,241,406     2,110,153,282    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 100,195,165           94,927,863         -                       -                      
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,153,030,134        3,089,494,360    2,091,241,406     2,110,153,282    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,632,409,174        3,862,165,098    2,491,269,476     2,811,533,852    

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขาย 2,398,460,289     2,479,432,641     1,404,120,251     1,323,171,626        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 739,841,080        1,020,143,939     575,495,310        847,852,858           

รวมรายได้ 3,138,301,369     3,499,576,580     1,979,615,561     2,171,024,484        
ตน้ทุน 4, 18, 23, 24

ตน้ทุนขาย (2,124,728,169)    (2,167,254,122)    (1,230,012,846)    (1,180,181,029)       
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (505,213,922)       (665,783,275)       (374,747,289)       (450,895,144)          

รวมตน้ทุน (2,629,942,091)    (2,833,037,397)    (1,604,760,135)    (1,631,076,173)       
กาํไรขั้นต้น 508,359,278        666,539,183        374,855,426        539,948,311           
รายไดเ้งินปันผล 4, 8, 9 -                       -                           98,196,995          50,728,712             
รายไดอ่ื้น 4, 8, 22 180,740,197        202,720,961        83,736,973          114,198,660           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 18, 23, 24 (78,494,698)         (67,296,421)         (79,793,668)         (113,629,172)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 18, 23, 24 (246,761,017)       (196,977,701)       (159,773,411)       (147,259,835)          
ตน้ทุนทางการเงิน (1,206,726)           (807,322)              (492,875)              (710,411)                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 55,767,861          78,543,329          -                       -                              
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 418,404,895 682,722,029 316,729,440 443,276,265           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (53,649,823)         (111,197,146)       (40,223,218)         (90,028,554)            
กาํไรสําหรับปี 364,755,072 571,524,883 276,506,222 353,247,711           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                       -                           -                       -                              
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 364,755,072 571,524,883 276,506,222 353,247,711           

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 353,686,570 555,789,082        276,506,222 353,247,711           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,068,502          15,735,801          

364,755,072 571,524,883

กาํไรต่อหุ้น 27
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
  กาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ (บาท) 0.72 1.13 0.56 0.72                        
  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 492,372,797 492,372,797 492,372,797 492,372,797

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

หน่วย: บาท

                            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้น

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่
ทุนที่ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน ผูถ้ือหุน้บริษทั ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้ทุนซื้อคืน หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 501,589,497     (47,950,454)      727,144,000     52,499,649       16,793,902       47,950,454           1,696,539,449    2,994,566,497    94,927,863       3,089,494,360        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ สาํหรับปี :
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย 9 -                    -                    -                    -                    -                    -                        -                      -                      (5,801,200)        (5,801,200)              
เงินปันผลจ่าย 28 -                    -                    -                    -                    -                    -                        (295,418,098)     (295,418,098)     -                    (295,418,098)          
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซื้อคืน 20 (9,216,700)        47,950,454       (13,361,261)      -                    -                    (47,950,454)          22,577,961         -                      -                    -                          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                    -                    -                    -                    -                    -                        353,686,570       353,686,570       11,068,502       364,755,072           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 492,372,797     -                    713,782,739     52,499,649       16,793,902       -                        1,777,385,882    3,052,834,969    100,195,165     3,153,030,134        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 501,589,497     (47,950,454)      727,144,000     52,499,649       16,793,902       47,950,454           1,263,840,816    2,561,867,864    80,212,062       2,642,079,926        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ สาํหรับปี :
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย 9 -                    -                    -                    -                    -                    -                        -                      -                      (1,020,000)        (1,020,000)              
เงินปันผลจ่าย 28 -                    -                    -                    -                    -                    -                        (123,090,449)     (123,090,449)     -                    (123,090,449)          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                    -                    -                    -                    -                    -                        555,789,082       555,789,082       15,735,801       571,524,883           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 501,589,497     (47,950,454)      727,144,000     52,499,649       16,793,902       47,950,454           1,696,539,449    2,994,566,497    94,927,863       3,089,494,360        

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฏหมาย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้น (ต่อ)

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ ส่วนเกินมูลคา่ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้ทุนซื้อคืน หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 501,589,497           (47,950,454)            727,144,000           52,499,649             47,950,454              828,920,136           2,110,153,282        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ สาํหรับปี :
เงินปันผลจ่าย 9 -                          -                          -                          -                          -                          (295,418,098)          (295,418,098)          
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซื้อคืน 28 (9,216,700)              47,950,454             (13,361,261)            (47,950,454)            22,577,961             -                              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 20 -                              -                          -                          -                          -                          276,506,222           276,506,222           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 492,372,797           -                          713,782,739           52,499,649             -                          832,586,221           2,091,241,406        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 501,589,497           (47,950,454)            727,144,000           52,499,649             47,950,454              598,762,874           1,879,996,020        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ สาํหรับปี :
เงินปันผลจ่าย 9 -                          -                          -                          -                          -                          (123,090,449)          (123,090,449)          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          353,247,711           353,247,711           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 501,589,497           (47,950,454)            727,144,000           52,499,649             47,950,454              828,920,136           2,110,153,282        

จดัสรรแลว้ 

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 418,404,895            682,722,029          316,729,440            443,276,265             
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 4,695,209                278,206                 -                           278,206                    
   โอนกลบัสินคา้คงเหลือ (4,040,466)               (24,588,969)           -                           (5,278,206)                
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (55,767,861)             (78,543,329)           -                           -                            
   โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าตน้ทุนแม่พิมพแ์ละแม่พิมพร์อตดับญัชี -                           (3,556,822)             -                           -                            
   โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพยถ์าวร -                           (9,317,766)             (2,214,012)               (9,317,766)                
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 137,606,209            110,694,669          56,832,571              49,033,175               
   ตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           1,961,222              -                           -                            
   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 523,302                   523,302                 -                           -                            
   ประมาณการหน้ีสิน -                           2,256,039              -                           -                            
   (โอนกลบั)ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 13,175,410              (5,101,568)             7,649,520                (798,457)                   
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (3,054,935)               1,793,880              (2,708,204)               2,167,639                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                           (3,697,080)             -                           (15,600,300)              
   รายไดเ้งินปันผล -                           -                         (98,196,995)             (50,728,712)              
   รายไดด้อกเบ้ีย (8,285,019)               (3,899,551)             (12,205,088)             (10,892,283)              
   ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1,206,726                807,322                 492,875                   710,411                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 504,463,470            672,331,584          266,380,107            402,849,972             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 424,602,403            (623,296,606)         421,153,692            (486,066,700)            
   สินคา้คงเหลือ 30,901,126              (12,220,884)           (2,049,308)               3,574,300                 
   มูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (17,816,698)             308,445,891          (13,016,000)             -                            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,990,575              (17,749,556)           29,090,364              (9,254,585)                
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (285,569,754)           369,392,930          (299,028,979)           349,772,026             

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 696,571,122            696,903,359          402,529,876            260,875,013             
   จ่ายดอกเบ้ีย (1,206,726)               (807,322)                (486,711)                  (710,411)                   
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 3,458,188                5,545,116              -                           4,624,246                 
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                           (924,550)                -                           (263,500)                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (108,337,435)           (60,502,113)           (85,931,068)             (39,562,228)              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 590,485,149            640,214,490          316,112,097            224,963,120             

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

หน่วย: บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



85

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

6
บร

ิษัท
 ไท

ยร
ุ่งย

ูเน
ี่ยน

คา
ร์ 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
)

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

หน่วย: บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (124,000,000)           -                         (815,000,000)           (447,000,000)            
   รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124,000,000            -                         757,000,000            622,500,000             
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,008,106                7,393,625              3,021,636                6,474,224                 
   ดอกเบ้ียรับ 8,357,704                3,841,558              15,015,145              10,096,183               
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 13,596,995              34,748,712            98,196,995              50,728,712               
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (477,390,471)           (227,829,659)         (294,049,802)           (81,530,133)              
   เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (66,529,625)             (19,000,000)           (66,529,625)             (19,000,000)              
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           23,050,300            -                           23,050,300               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (519,957,291)           (177,795,464)         (302,345,651)           165,319,286             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 130,000,000            -                         130,000,000            -                            
   จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (130,000,000)           -                         (130,000,000)           -                            
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                         50,000,000              20,000,000               
   จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                         (30,000,000)             (20,000,000)              
   จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (2,681,734)               (2,402,250)             -                           -                            
   เงินปันผลจ่าย (295,418,098)           (123,090,449)         (295,418,098)           (123,090,449)            
   เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,801,200)               (1,020,000)             -                           -                            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (303,901,032)           (126,512,699)         (275,418,098)           (123,090,449)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (233,373,174)           335,906,327          (261,651,652)           267,191,957             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 531,601,418            195,695,091          375,665,108            108,473,151             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 298,228,244            531,601,418          114,013,456            375,665,108             

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด
ยานพาหนะท่ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ 22,510,561              3,352,592              14,641,543              -                            
โอนเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยถ์าวร 19,000,000              -                         19,000,000              -                            
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 3,714,579                -                         -                           -                            

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

   10  

บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทั
ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับจา้งประกอบและดดัแปลงรถยนต ์การผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอุปกรณ์และแม่พิมพ ์โดยมีท่ี
อยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือ เลขท่ี 28/6 หมู่  ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของประเทศไทย 

 การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 
กนัยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินของบริษทัไดจ้ัดทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทั
ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด  นั้น 
ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

 เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมกนั
เรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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   11  

 
  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 
   6  
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัโดยตรง     
บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั จาํหน่ายรถยนตแ์ละอะไหล่ ไทย 9 9 
 และศูนยบ์ริการรถยนต ์    
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์ ไทย 9 9 
บริษทั ไทยออโต ้ เพรสพาร์ท จาํกดั ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ ไทย 91 91 
     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ไทย ว.ีพี.ออโต ้เซอร์วสิ จาํกดั    
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั จาํหน่ายรถยนต ์อะไหล่ ไทย 99. 99. 
 และอุปกรณ์ประดบัยนต ์    
 และศูนยบ์ริการรถยนต ์    

 รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกไปในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั
ยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

 การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  มกราคม พ.ศ. 255 ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ได้
คิดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

   1  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  ภาษีเงินได  ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี / แนวปฏิบติัทางบัญชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  มกราคม พ.ศ. 2557 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง ) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) สินท รัพย์ไ ม่ห มุน เวี ยน ท่ี ถือไว้เพื่ อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
9 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทํา ข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 9  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
มกราคม พ.ศ. 255 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  สัญญาประกนัภยั 
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รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

   1  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัดงักล่าว 

3.  นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ
เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบ
กระแสเงินสด 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของ
ลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่   

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียรวมการปันส่วนของค่า
โสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงาน
ดว้ย 

 วตัถุดิบและช้ินส่วนรถยนตแ์สดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการเบิกใช ้

 อะไหล่ของศนูยบ์ริการแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

 รถยนตท่ี์ซ้ือมาเพ่ือจาํหน่ายแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวธีิราคาเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จะบนัทึกโดยพิจารณาจากสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณใน
การขาย  

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน
หรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการ
บริหารงาน   

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคา 

 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์ โดยประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร  เท่ากบั 
3 ปี หรือตามอายสุัญญาเช่า แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

 การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึน
ท่ีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทาํให้กลุ่ม
บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การจัดประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถกูโอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถกูโอนไปยงักาํไรสะสม 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม
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หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํ
ให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไร
หรือขาดทุน 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

  
 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา 

อายกุารให้
ประโยชน์ 
(จาํนวนปี) 

ส่ิงปรับปรุงท่ีดิน วธีิเส้นตรง 0 
อาคารโรงงานและส่ิงปรับปรุงอาคาร วธีิเส้นตรง 5 - 0 
อาคารสาํนกังานและส่ิงปลกูสร้าง วธีิเส้นตรง 0 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์โรงงาน และเคร่ืองมือ วธีิเส้นตรง 5 - 2 
(ยกเวน้ แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ)   
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์โรงงาน และเคร่ืองมือท่ีซ้ือมาก่อนปี  
พ.ศ.  และแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ 

วธีิยอดคงเหลือลดลง   
(ยอดลดลงทวคีูณ) 

 

เคร่ืองใชส้าํนกังานท่ีซ้ือมาก่อนกรกฎาคม พ.ศ. 0 วธีิยอดคงเหลือลดลง   
(ยอดลดลงทวคีูณ) 

 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน วธีิเส้นตรง  
ยานพาหนะท่ีซ้ือมาก่อนกรกฎาคม พ.ศ. 0 วธีิยอดคงเหลือลดลง   

(ยอดลดลงทวคีูณ) 
 

ยานพาหนะ วธีิเส้นตรง  
 กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

 สิทธิการเช่าท่ีดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินคาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายสุัญญาเช่า  

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือ
ทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่ม
บริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนํามาใช้เพ่ือทาํให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนําสินทรัพยม์าใช้
ประโยชน์หรือนาํมาขายได ้ รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนสาํหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พ่ือใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มืสามารถนาํมา
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการ
ลดมูลค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

  
 

วธีิการคิดค่าตดัจาํหน่าย 

อายกุารให้
ประโยชน์ 
(จาํนวนปี) 

ซอฟทแ์วร์ วธีิเส้นตรง  
การดอ้ยค่า 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน
กาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวได้รับเงินสมทบเขา้กองทุนจากทั้ ง
พนกังานและกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการทาํงานของ
พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทั ตลอด
ระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัใน
อดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ได้
มีการจ่ายจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 

ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระ
หน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

หุน้ทุนซ้ือคืน 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและ
แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใต้
ส่วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหัก
บญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั และโอนจาํนวน
เดียวกนัน้ีจากบญัชีสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือ
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คืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น  ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนนาํไปหัก
จากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 

การรับรู้รายได ้

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผู ้
ซ้ือแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้   

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใชจ่้าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้
เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ
ในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ได้
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ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียน
การตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  

กาํไรต่อหุน้  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการ
หารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี
ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  

เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการเป็นผูถื้อ
หุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

.1 รายการธุรกิจท่ีสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 
255 และ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 หน่วย: ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 6  6   

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
ซ้ือสินคา้และค่าบริการจ่าย - - 25 0 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 0 10 ตามท่ีตกลงร่วมกนัโดยไม่มีสญัญา 
ค่าไฟฟ้า - -  1 ราคาตน้ทุนและตน้ทุนบวกอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่

เกินร้อยละ 5 
ค่าขนส่ง - - 1  ตามท่ีตกลงร่วมกนัโดยไม่มีสญัญา 
ค่าบริหารจดัการ - - 6 9 ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
ลดหน้ีค่าบริหารจดัการ - - (1) - ตามใบลดหน้ีท่ีตกลงร่วมกนั  
ค่านายหนา้จ่ายและค่าใชจ่้ายส่งเสริม 
   การขาย 

- -   ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 

ค่าปรับความเสียหายจากการส่งมอบ - - 2 - ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
ขายสินคา้  - - 53 6 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ขายนํ้ามนั - - 5 11 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าท่ีดินและพื้นท่ีสาํนกังาน - - 4  ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - -   ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
รายไดค่้าท่ีปรึกษา - -  - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการบริการ - -   ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ค่าบริการ - - 4  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
   รถรับส่งพนกังานและการขาย      
   วสัดุส้ินเปลือง      
รายไดเ้งินปันผล - - 85 16 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 5  ร้อยละ -. ต่อปี 

(พ.ศ. : ร้อยละ 1.-. ต่อปี) 
      
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย - 1 - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  ตามท่ีตกลงร่วมกนัโดยไม่มีสญัญา 
ขายสินคา้   1 7 11 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริหารการจดัการ     ตามท่ีตกลงร่วมกนัโดยไม่มีสญัญา  

(พ.ศ. 255 : ตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนั) 
รายไดเ้งินปันผล - - 4  ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือสินคา้และบริการจ่าย 7  - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษายานพาหนะ  1  1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายและสิทธิการเช่า   - - ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
   ตดัจาํหน่าย      
ค่าเช่ารถยนตจ่์าย    1 ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
ขายสินคา้   1 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าท่ีดินและพื้นท่ีโชวรู์ม   - - ตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
รายไดจ้ากการบริการ   - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ค่าบริการ  - - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับ 1 - 1 - ร้อยละ .60-.0 ต่อปี 
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 หน่วย: ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 6  6   

      

ในระหว่างปี พ.ศ. 255 บริษทัไดรั้บใบลดหน้ีค่าบริหารจดัการสําหรับรายการท่ีเคยถูกเรียกเก็บในระหว่างปี พ.ศ. 2554 
จาํนวน 2 ลา้นบาท จากบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั บริษทับนัทึกรายการลดหน้ีดงักล่าวในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 ทั้งจาํนวน  

. ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 และ พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 6  6  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,16,96 ,09, ,69, 0,69,9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (1,1,1) (6,6,) (1,,6) (1,90,) 
รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ,6, 1,1,001 0,1,9 1,99,1 

. ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 255 
มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - ,9 16,1 
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั - - ,6,9 1,6, 
บริษทั ไทยออโต ้ เพรสพาร์ท จาํกดั - - ,9,1 1,69,1 

   บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - ,96,0 1,60,00 
 - - 1,9,9 16,1, 

บริษัทร่วม     
   บริษทั เดลตา้-ไทยรุ่ง จาํกดั 66,99 1,1, 0,90 , 
   บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั 16,19 1,1 16,1 1,1 

 69, 1,06,1 6,6 9,9 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ จาํกดั 1,,0 9,1 - - 
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 9,6 1,619 , - 
บริษทั ว.ีพี. ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 110,1 6,9 - - 
บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี  จาํกดั 1,000 1,00 - - 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  

 1,90,09 1,09, , - 
รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ,6,6 ,1, 1,96,90 1,1, 

    
ลูกหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย    
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 11,16,96 6,0,00 
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั - - 1,16,00 ,19 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - - 6,,969 ,60,000 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - - 1,06,1 
 - - 19,,66 0,11,0 

บริษัทร่วม    
   บริษทั เดลตา้-ไทยรุ่ง จาํกดั 9,9 ,61 9,9 ,61 
     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ จาํกดั - 1,01,60 - - 
บริษทั ไทย ว.ีพี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 0, 1,0 - - 
 0, 1,6,010 - - 
รวมลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,10 1,1,61 19,6,60 0,01,11 

   
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษัทย่อย    
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - ,000,000 1,000,000 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - - 160,000,000 - 
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั - - - ,000,000 

   รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - ,000,000 10,000,000 
    
เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย    
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 1,610,906 1,96 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั - - 9,01, ,91,96 
 - - 0,66, ,919, 

บริษัทร่วม    
 บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั ,90 - ,90 - 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทั อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ จาํกดั 1,09 , - - 
บริษทั ไทย ว.ีพี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - ,91 - - 
บริษทั ว.ีพี. ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 1,,6 9,101 - - 
บริษทั ว.ีพี.เค.ออโต ้จาํกดั ,0 ,0 - - 

 1,1,09 60, - - 
   รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,, 60, 0,60,1 ,919, 
     
เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     

 บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - 1,6,1 ,6,9 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั - - 6,0,9 161,0,9 
บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั - - ,19, ,6,6 
 - - ,0,0 16,11, 

บริษัทร่วม    
บริษทั ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั 9,0 - 9,0 - 
     

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ จาํกดั 19,01 0,61 19,01 19,0 
บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,0,1 ,,6 06,6 ,09,61 
บริษทั สินธรณี จาํกดั - 10,99 - - 
บริษทั ว.ีพี. ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั - , - - 
บริษทั โพธิภมิู จาํกดั 9,000 9,000 - - 
บริษทั ว.ีพี. แคปปิตอล แอสเซ็ทส์ จาํกดั 1,1 ,06 1,1 ,06 
บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี  จาํกดั ,6 ,10 ,6 ,10 
 1,9, ,11,909 660,1 ,6,1 
รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,, ,11,909 6,10,1 11,0,91 

     
ต้นทุนงานค้างจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั - - ,9,0 6,01, 

 รวมตน้ทุนงานคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - ,9,0 6,01, 
     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  

บริษัทย่อย     
บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั - - 0,000,000 - 

   รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 0,000,000 - 
     

. ในระหวา่งปี พ.ศ. 6 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

        หน่วย: ลา้นบาท  
  มกราคม ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 6 เพิ่มข้ึน ลดลง พ.ศ. 6 อตัราดอกเบ้ีย 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
งบการเงนิรวม      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
     บริษทั ว.ีพี.ออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั - 60 (60) - ร้อยละ .60 - .0 ต่อปีครบวนัท่ี 

 พฤศจิกายน พ.ศ. 6 
     บริษทั ไทย ว.ีพี.คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  () - ร้อยละ .0 ต่อปีครบวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 6 
     บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี จาํกดั - 10 (10) - ร้อยละ .0 ต่อปีครบวนัท่ี  

ตุลาคม พ.ศ. 6 
     บริษทั บิซ มอเตอร์ จาํกดั - 0 (0) - ร้อยละ .0 ต่อปีครบวนัท่ี 1 

ตุลาคม พ.ศ. 6 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
บริษทัยอ่ย      
     บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั 1 1 ()  ร้อยละ 1.-. ต่อปี  

ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 
 บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั -  (6) 160 ร้อยละ .0-. ต่อปี  

ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 
     บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั   () - ร้อยละ .0 ต่อปี ครบกาํหนด

ชาํระเม่ือทวงถาม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
     บริษทั ว.ีพี.ออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั - 60 (60) - ร้อยละ .60 - .0 ต่อปีครบวนัท่ี 

 พฤศจิกายน พ.ศ. 6 
     บริษทั ไทย ว.ีพี.คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  () - ร้อยละ .0 ต่อปีครบวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 6 
     บริษทั เลกซสั ออโต ้ซิต้ี จาํกดั - 10 (10) - ร้อยละ .0 ต่อปีครบวนัท่ี  

ตุลาคม พ.ศ. 6 
     บริษทั บิซ มอเตอร์ จาํกดั - 0 (0) - ร้อยละ .0 ต่อปีครบวนัท่ี 1 

ตุลาคม พ.ศ. 6 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
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        หน่วย: ลา้นบาท  
  มกราคม ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 6 เพิ่มข้ึน ลดลง พ.ศ. 6 อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
บริษทัยอ่ย      

   บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั - 0 (0) 0 ร้อยละ .  ต่อปี ครบกาํหนด
ชาํระเม่ือทวงถาม 

 ระหวา่งปี พ.ศ. 255 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 24 ลา้นบาท เงินให้
กูย้ืมระยะสั้ นดังกล่าวคํ้ าประกนัโดยกรรมการของแต่ละบริษทัท่ีทาํการกู้ยืม ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 255 บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไดคื้นเงินกูย้มืทั้งจาํนวนแก่บริษทัแลว้ 

 บริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 . ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 255 บริษทัมีภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัต่อไปน้ี 

 ปี พ.ศ. 255 

ก) ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) กบัธนาคารในประเทศ
หน่ึงแห่งในวงเงิน 35 ลา้นบาท 

 ปี พ.ศ. 2555 

ก) ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) กบัธนาคารในประเทศ
แห่งหน่ึงในวงเงิน 25 ลา้นบาท 

ข) ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) กบัธนาคารในประเทศ
สองแห่งในวงเงิน  ลา้นบาท 

ค) ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั (บริษทัยอ่ย) กบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึงในวงเงิน 7 ลา้นบาท 

ง) ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง
ในวงเงิน  ลา้นบาท โดยมีกรรมการเขา้ร่วมคํ้าประกนัในปี พ.ศ. 2555 

จ) ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั (บริษทัร่วม) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงใน
วงเงิน  ลา้นบาท  

บริษทัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 และ พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2555 255 2555 
เงินสดในมือ 3,27,4 5,38,735 2,3, 37,43 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั ,9, 43,573,23 32,2,52 42,44,3 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 16,,1 222,,544 78,5,543 72,73,778 
เงินลงทุนระยะสั้น 45,37,3 2,88,36 37,3 2,88,37 

รวม 28,228,244 53,,4 4,3,45 375,5,8 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนือ้ืน่ - สุทธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 255 6 255 
ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,96,6 885,588, 37,234,55 66,69,66 
ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ,6,6 ,1, 1,96,90 1,1, 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (,1) (,1) - - 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ ,106,9 887,52,8 ,1,00 6,690,969 
ลกูหน้ีอ่ืน     
   เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนัภายใน  ปี , - , - 
   ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,10 1,1,61 19,6,60 0,01,11 
   ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 1,19,0 ,,6 ,,19 - 
   ภาษีซ้ือตั้งพกั 1,11,9 1,, ,969 ,19,161 
   ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ,,0 ,19, ,0,09 ,911,6 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 10,0,9 - ,1,0 - 
   ดอกเบ้ียคา้งรับ -  ,6 - ,6 
   อ่ืนๆ ,758,60 ,1,1 90,1 ,10 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 90,, 9,1,1 6,9,6 9,10,011 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ,,1 96,69,6 9,601,1 0,9,90 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 255 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 255 2556 255 
ลกูหน้ีการค้ากจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายุหนีค้้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ,,061 74,542,2 01,996,01 1,0,16 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน  เดือน ,9,66 19,9, ,,19 6,1,1 
   3 -  เดือน 1,6 ,,90 - 66,961 
    - 1 เดือน 99,90 11,,00 - - 
   มากกวา่ 2 เดือน 1,61, 6,9 - - 
รวม 9,96,6 ,,106 ,,9 66,69,66 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (,1) (,1) - - 
รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 9,6, ,10, ,,9 66,69,66 

ลกูหน้ีการค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายุหนีค้้างชําระ     
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทย่อย     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 1,601,9 9,0,1 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน  เดือน - - (10,6) ,,1 
   6 - 1 เดือน - - - 1,,00 
   มากกวา่ 2 เดือน - - - 1,,000 
รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 1,9,9 16,1, 
     
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทร่วม     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 69, 1,06,1 6,6 9,9 
รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัร่วม 69, 1,06,1 6,6 9,9 
     
ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,0, 1,00,9 , - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน  เดือน 09, ,966 - - 
รวมลกูหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,90,09 1,09, , - 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 255 2556 255 
รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ,6,6 ,1, 1,96,90 1,1, 

7. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย:บาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน สินคา้เส่ือมคุณภาพ/ลา้สมยั สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 6  6  6  
สินคา้สาํเร็จรูป 0,1, 6,0,9 (16,,16) (0,1,61) 6,96,60 ,06,10 
งานระหวา่งทาํ ,,91 ,6, (,019,09) (1,6,660) 0,6, 1,6,1 
วตัถุดิบ 11,1,1 16,1,1 (1,69,16) (1,106,16) 99,1, 11,06,0 
รวม ,9,9 ,699, (,1,0) (,9,10) 0,6,9 ,90, 

  
  หน่วย:บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน สินคา้เส่ือมคุณภาพ/ลา้สมยั สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 6  6  6  
สินคา้สาํเร็จรูป 1,0,1 ,4,89 (1,,96) (1,,96) 16,, ,0,1 
งานระหวา่งทาํ 0,,1 1,16,1 (9,9) (9,9) 19,9,0 0,,9 
วตัถุดิบ ,90, ,00,61 (11,,06) (11,,06) 66,9,66 ,0,0 
รวม 116,66,106 11,66,9 (1,0,91) (1,0,91) 10,96,1 100,91,6 

8. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

รายละเอียดของบริษทัร่วมประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ราคาทุน 
 

   6  6  6  
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั ผลิตช้ินส่วน
รถยนต ์

ไทย 6 6 8,,78 ,606,0 9,00,000 9,00,000 

บริษทั ไทย ออโต ้คอน
เวอชัน่ จาํกดั 

ผลิตช้ินส่วน
รถยนต ์

ไทย 0 0 ,1,1 ,19, 1,900,000 1,900,000 
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   0  

บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั ผลิตเบาะรถยนต์
และอุปกรณ์

เก่ียวกบัรถยนต ์

ไทย 0 0 11,90,1 19,09,9 90,000,000 90,000,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    ,06, ,9,0 11,100,000 11,100,000 

ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.  บริษทัไดข้ายหุน้สามญัของบริษทั ไทยออโตค้อนเวอชัน่ จาํกดั จาํนวน ,0 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทั โตโยตา้ ออโต ้บอด้ี คมัปะนี ลิมิเตด็ ในราคาหุน้ละ ,09 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
.0 ลา้นบาท ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการคาํนวณมูลค่าหุน้ดว้ยวิธี Discount Cash Flow ท่ีตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย บริษทัมี
กาํไรจากการขายหุ้นสามญับนัทึกในรายไดอ่ื้นจาํนวน .0 ลา้นบาทและจาํนวน 1.60 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบัโดยภายหลงัรายการขายหุ้นดงักล่าวบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ไทย ออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ.  ของบริษทั เดลตา้ ทีอาร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  มี
มติอนุมติัให้จ่ายเป็นเงินปันผลจากกาํไรสะสมปี พ.ศ.  แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัรา 1 บาทต่อหุ้น 
จาํนวน 00,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9 ลา้นบาท บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 6 ดงันั้น บริษทัมีรายไดเ้งินปันผล
ทั้งส้ิน 1. ลา้นบาท โดยเงินปันผลจาํนวน . ลา้นบาทไดรั้บเม่ือวนัท่ี  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  และจาํนวนเงิน . 
ลา้นบาท ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ.  นอกจากน้ีตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ ของบริษทั 
เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  มีมติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ.  ของบริษทั ไทย ออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั เม่ือวนัท่ี  มิถุนายน 
พ.ศ.  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
จาํนวนทั้งส้ิน .0 ลา้นบาท บริษทัถือหุน้ร้อยละ 0 ดงันั้นบริษทัไดรั้บเงินปันผลจาํนวน 6.1 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินปัน
ผลดงักล่าวในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั เม่ือวนัท่ี  เมษายน พ.ศ.  มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงิน
ปันผลแก่ผูถื้อหุน้จาํนวนทั้งส้ิน 0 ลา้นบาท บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ดงันั้นบริษทัมีรายไดเ้งินปันผลทั้งส้ิน 1 
ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 255 ของบริษทั ไทย ออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 255 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีสําหรับปี พ.ศ. 2555 แก่ผูถื้อหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้ในอตัรา 2.55 บาทต่อหุน้ โดยบริษทัถือหุน้จาํนวน 4, หุน้ รวมเงินปันผลรับทั้งส้ิน 3. ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 

ระหวา่งปี 
 6  6  

บริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั - (1,6,6) - 1,0,000 
บริษทั ไทย ออโต ้คอนเวอชัน่ จาํกดั ,9,0 ,,66 1,96,99 6,0,1 
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   1  

บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั ,1, ,6,0 - 1,000,000 
รวม ,6,61 ,,9 1,96,99 ,,1 

 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
     หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

1 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

1 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 

 6  6  6  6  6  
บริษทั เดลตา้-ทีอาร์ จาํกดั 0 0 19 19 - - -  - () 
บริษทั ไทย ออโต ้คอน
เวอชัน่  จาํกดั 

   69 111 1 1,0 1, 116 1 

บริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั 00 00 11  10 16 91 1,1 10 1 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 
255 จาํนวนเงิน . ลา้นบาท และ . ลา้นบาทตามลาํดบั คาํนวณจากงบการเงินซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั
ร่วมและยงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัเหล่านั้น 

9.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย: บาท 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลท่ีบริษทัรับระหวา่งปี 
 6  6  6  6  
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ จาํกดั   9 9 ,00,000 ,00,000 ,600,000 1,90,000
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั   9 9 ,0,000 ,0,000 - - 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั 00 00 91 91 6,000,000 6,000,00 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     1,0,000 1,0,000 ,600,000 1,90,000 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย วี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั เม่ือวนัท่ี  เมษายน พ.ศ.  มีมติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 6 บาท
จาํนวน 0,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 255 ของบริษทั ไทย วี. พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
พ.ศ. 255 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมปี พ.ศ. 2555 แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัรา 3 บาทต่อ
หุน้ จาํนวน 25, หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ลา้นบาท  

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 255 ของบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 
255  มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมปี พ.ศ. 2555 แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัรา 3,4 บาทต่อหุน้ 
จาํนวน 25, หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 85 ลา้นบาท 
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พ.ศ. 6       ,0,6 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอาคารท่ีใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสามแต่ละสัญญาเช่าไดร้ะบุระยะเวลาเช่าเม่ือเร่ิมแรกท่ี
ไม่สามารถยกเลิกสัญญาเป็นเวลา 1- ปี การต่ออายสุัญญาคร้ังต่อไปเป็นการเจรจากบัผูเ้ช่า  

บริษทัย่อยได้โอนอาคารจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเน่ืองจากบริษทัย่อยมิได้ใช้
ประโยชน์จากอาคารดงักล่าวอีกต่อไปและไดมี้การตดัสินใจท่ีจะใหเ้ช่าอาคารดงักล่าวแก่บุคคลท่ีสาม 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 255 และ พ.ศ.  บริษทัยอ่ยมีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 0. ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 255 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั) ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วน
หน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 6. ลา้นบาท ไปจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 0 ลา้นบาท จาก
สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 ฝ่ายบริหารยงัไม่ไดด้าํเนินการประเมินราคามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวเน่ืองจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีจะถือต่อไปในระยะยาวมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั  

12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ,60, 1,61,06 1,,0, 1,0,009 6,9, 00,0, ,,0,90 
ซ้ือเพิ่ม ,99,000 ,,1 6,00,1 ,0,10 10,,16 1,, ,60,99 
โอนเขา้ (โอนออก) - 106,16,6 ,100, 11,0 - (,,6) - 
จาํหน่าย (,090,) (,9) (1,11,) (6,1,) (1,,19) (1,16,) (160,,) 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 1,, 6,1, 1,91,,16 1,,91 9,,11 0,,691 ,,01,1 
ซ้ือเพิ่ม 10,,91 11,1,1 ,6, 11,,6 9,, 1,10,1 ,,1 
โอนเขา้ (โอนออก) - ,6,9 16,,00 ,00 1,9, (166,9,1) - 
จาํหน่าย - - (1,6,6) (,9,) (,09,0) (,69,) 1,010,6 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 69,,6 ,619,9 1,990,1,196 19,19,9 1,0,09 11,,9 ,01,,99 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (10,6,0) (0,00,) (1,1,9,6) (16,66,6) (6,0,) - (,09,019,09) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (,61) (0,6,09) (,,0) (,1,01) (9,0,) - (10,1,6) 
จาํหน่าย ,090, 6,6 10,0,9 6,,1 1,,6 - 11,99,91 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 (,66,) (,10,) (1,,0,) (160,09,6) (,,) - (,01,,1) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (160,90) (,09,01) (9,109,9) (,0,9) (3,443,871) - (3,244,3) 
จาํหน่าย - - 27,48,824 38,484,44 ,069,6 - 16,0,00 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (,27,448) (35,2,359) (,4,47,5) (27,4,22) (,0,01) - (,7,0,1) 

     

 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 6  

เงินลงทุนในบริษทั แอล พี แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ซ่ิง 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ,000 ,000 
หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าเงินลงทุน (,000) (,000) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
  

 
ท่ีดิน 

  
 

อาคาร 

  
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

  
 

รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  1,99,00  6,9,  9,1,6  1,10, 
ตดัจาํหน่าย -  (,4,46)  (1,,91)  (10,9,6) 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  1,99,00  ,,06  ,6,6  0,1,91 
เพิ่มข้ึน -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 1,99,00  ,,06  ,6,6  0,1,91 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  -  (6,11,690)  (6,00,1)  (10,1,1) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,1,)  (10,09)  (1,9,01) 
ตดัจาํหน่าย -  ,6,66  1,16,9  ,,1 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  -  (61,,096)  (,6,11)  (9,0,0) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (,,60)  (,0,16)  (,0,6) 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 -  (6,0,6)  (,9,9)  (10,100,) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  1,99,00  1,,10  1,9,  ,16,6 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 1,99,00  1,101,90  10,1,0  ,61,1 
        
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
พ.ศ. 5       1,9,01 
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พ.ศ. 6       ,0,6 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอาคารท่ีใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสามแต่ละสัญญาเช่าไดร้ะบุระยะเวลาเช่าเม่ือเร่ิมแรกท่ี
ไม่สามารถยกเลิกสัญญาเป็นเวลา 1- ปี การต่ออายสุัญญาคร้ังต่อไปเป็นการเจรจากบัผูเ้ช่า  

บริษทัย่อยได้โอนอาคารจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเน่ืองจากบริษทัย่อยมิได้ใช้
ประโยชน์จากอาคารดงักล่าวอีกต่อไปและไดมี้การตดัสินใจท่ีจะใหเ้ช่าอาคารดงักล่าวแก่บุคคลท่ีสาม 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 255 และ พ.ศ.  บริษทัยอ่ยมีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 0. ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 255 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั) ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วน
หน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 6. ลา้นบาท ไปจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 0 ลา้นบาท จาก
สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 ฝ่ายบริหารยงัไม่ไดด้าํเนินการประเมินราคามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวเน่ืองจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีจะถือต่อไปในระยะยาวมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั  

12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ,60, 1,61,06 1,,0, 1,0,009 6,9, 00,0, ,,0,90 
ซ้ือเพิ่ม ,99,000 ,,1 6,00,1 ,0,10 10,,16 1,, ,60,99 
โอนเขา้ (โอนออก) - 106,16,6 ,100, 11,0 - (,,6) - 
จาํหน่าย (,090,) (,9) (1,11,) (6,1,) (1,,19) (1,16,) (160,,) 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 1,, 6,1, 1,91,,16 1,,91 9,,11 0,,691 ,,01,1 
ซ้ือเพิ่ม 10,,91 11,1,1 ,6, 11,,6 9,, 1,10,1 ,,1 
โอนเขา้ (โอนออก) - ,6,9 16,,00 ,00 1,9, (166,9,1) - 
จาํหน่าย - - (1,6,6) (,9,) (,09,0) (,69,) 1,010,6 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 69,,6 ,619,9 1,990,1,196 19,19,9 1,0,09 11,,9 ,01,,99 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (10,6,0) (0,00,) (1,1,9,6) (16,66,6) (6,0,) - (,09,019,09) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (,61) (0,6,09) (,,0) (,1,01) (9,0,) - (10,1,6) 
จาํหน่าย ,090, 6,6 10,0,9 6,,1 1,,6 - 11,99,91 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 (,66,) (,10,) (1,,0,) (160,09,6) (,,) - (,01,,1) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (160,90) (,09,01) (9,109,9) (,0,9) (3,443,871) - (3,244,3) 
จาํหน่าย - - 27,48,824 38,484,44 ,069,6 - 16,0,00 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (,27,448) (35,2,359) (,4,47,5) (27,4,22) (,0,01) - (,7,0,1) 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 
 
ค่าเผือ่การด้อยค่า 

       

3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 - - (11,6,01) - (6,000) - (1,9,01) 
ตดัจาํหน่าย - - 9,1,66 - - - 9,1,66 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 - - (,,6) - (6,000) - (,91,6) 
เพิ่มข้ึน - - (,000,000) - - - (,000,000) 
ตดัจาํหน่าย - - 2,24, - - - 2,24, 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - - (,23,252) - (6,000) - (,77,25) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ,,9 96,11,0 1,101,0 1,, 1,9,09 0,,691 1,,, 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 60,0,90 9,690,0 1,9, ,1,10 0,23,66 11,,9 1,0,,61 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
พ.ศ. 2555 (9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร)  10,1,6 

พ.ศ. 2556 (110 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร)  11,,1 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 69,1,01  ,,0  1,,90,  ,6,9  0,01,  1,0,1  ,,199,  
ซ้ือเพิ่ม ,99,000  ,1,00  ,,  ,,0  ,0,  1,1,9  1,0,1  
รับโอน/(โอนออก)                    -    6,69  10,09,9                     -                       -   (10,19,)                    -   
จาํหน่าย (,090,) (,9) (9,,6) (,10,9) (1,10,60) (69,0) (06,191,) 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 ,6,96 ,0,1 1,,, ,, ,, 1,10,0 ,,, 
ซ้ือเพิ่ม 10,,91 111,961,919 1,09,90 ,09,9 ,0,16 ,096,1 9,1,9 
รับโอน/(โอนออก) - ,01,00 9,,09 ,00 1,9, (,61,61) - 
จาํหน่าย - - (10,60,9) (,1,9) (919,0) (,,61) (1,666,060) 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 1,,0 61,0,00 1,161,,9 91,0,16 11,01,1 0,96,906 ,9,10,10 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (10,6,0) (19,,116) (1,,10,06) (,01,9) (,6,0)                    -  (1,,06,0) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (,61) (9,,913) (9,09,0) (,11,0) (6,60,6)                    -   (,,6) 
จาํหน่าย ,090,  6,  9,6,169  ,16,9  1,19,0                     -   9,9,9  
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 (8,8,478) (228,753,72) (,,475,722) (8,2,52) (,8,44) - (,475,24,) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (160,90) (10,1,6) (,6,90) (,,01) (,,61) - (,1,100) 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร     
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองมือ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

จาํหน่าย - - 10,06,99 ,0,96 91,6 - 16,009,6 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (9,0,) (9,,) (1,010,0,6) (,91,611) (6,6,) - (1,0,96,1) 
 
ค่าเผือ่การด้อยค่า 

       

3 ธนัวาคม พ.ศ. 2554                     -                        -    (11,6,01)                     -     (6,000)  - (1,9,01) 
ตดัจาํหน่าย                     -                        -    9,1,66                      -                        -                       -   9,1,66  
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255                     -                        -    (,,6)                     -     (6,000)                      -   (,91,6) 
ตดัจาํหน่าย - - ,1,01 - - - ,1,01 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - - (1,) - (6,000) - (0,) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 6,6,  11,09,9  16,96,  ,6,06  1,1,16  1,10,0  0,91,  
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ,,9 ,,0 11,,90 1,, ,01, 0,96,906 1,0,99, 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         
พ.ศ. 2555 ( ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร)  ,,6 
พ.ศ. 2556 (9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร)  ,1,100 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1, ลา้นบาท และ 1, ลา้นบาทตามลาํดบัในงบ
การเงินรวม และจาํนวน 1,0 ลา้นบาท และ 1,1 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

13.  ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  6  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0,11, 1,32,587 9,91,0 ,9,9 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (,11,) (,61,6) (1,1,1) (1,1,9) 
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   6  

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม  
พ.ศ. 6  

กาํไร  
(ขาดทุน) 

  

ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม  
พ.ศ. 6 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม  
พ.ศ. 6  

กาํไร  
(ขาดทุน) 

  

ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม  
พ.ศ. 6 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ ,9,1  99,0  ,9,6 ,,1  - ,,1 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน ,00  (0,09)  (0,9) ,00  - ,00 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพยถ์าวร ,  (,0)  1,0 ,  (,0) 11,0 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 96,  -  96, -  - - 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
พนกังาน 

,66,91  ,6,0  11,1, ,61,109  1,9,90 ,091,01 

ประมาณการหน้ีสิน 45,28  -  45,28 -  - - 
ยอดขาดทุนยกไป 9,1  (1,9)  ,9 -  - - 
รวม 1,32,587  ,11,1  0,11, ,9,9  1,0,101 9,91,0 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
ค่าเส่ือมราคา (3,2,83)  (10,19)  (,11,) (1,1,9)  9, (1,1,1) 
รวม (3,2,83)  (10,19)  (,11,) (1,1,9)  9, (1,1,1) 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม  
พ.ศ. 5  

กาํไร  
(ขาดทุน) 

  

ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม  
พ.ศ. 5 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม  
พ.ศ. 5  

กาํไร  
(ขาดทุน) 

  

ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม พ.ศ. 

5 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 1,,  (,01,101)  ,9,1 ,,1  (1,000,000) ,,1 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน ,00  -  ,00 ,00  - ,00 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพยถ์าวร -  ,  , -  , , 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ,  1,110  96, -  - - 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
พนกังาน 

9,,01  (1,0,)  ,66,91 ,,00  (1,91) ,61,109 

ประมาณการหน้ีสิน -  45,28  45,28 -  - - 
ยอดขาดทุนยกไป 1,19,10  (11,60,99)  9,1 ,,66  (,,66) - 
รวม ,0,90  (1,77,353)  1,32,587 1,011,  (,116,90) ,9,9 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
ค่าเส่ือมราคา (1,,91)  (,48,7)  (3,2,83) (91,60)  (66,1) (1,1,9) 
รวม (1,,91)  (,48,7)  (3,2,83) (91,60)  (66,1) (1,1,9) 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร – สุทธิ 1,0,11 1,1,16 -             - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 0,019,6 1,16,9 - 10,6,90 
ตน้ทุนแม่พิมพร์อตดับญัชี - สุทธิ ,10, 119,11, 9,0,1 10,6,66 
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 66,9,6 ,000,000 66,9,6 19,000,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ,443,432 16,1,1 10,1,6 ,, 
รวม 1,0, 1,10, 11,1, 16,6,09 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 255 และ พ.ศ. 2555 เงินมดัจาํค่าท่ีดินประกอบดว้ย 

-  เงินมดัจาํค่าท่ีดิน จาํนวน 66. ลา้นบาท เป็นการจ่ายชาํระเงินงวดตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ซ่ึงมีมูลค่าท่ีดินตามสัญญา
เท่ากบั 1.06 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีเหลือมีกาํหนดชาํระภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.  

-  เงินมดัจาํค่าท่ีดิน จาํนวน  ลา้นบาท เพ่ือการซ้ือท่ีดินและอาคาร เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 255 บริษทัมีการจ่ายชาํระค่า
ท่ีดินและอาคารส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 82. ลา้นบาท และไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารดงักล่าวแลว้ 

15. วงเงนิสินเช่ือกบัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นอ่ืนกบัธนาคารจาํนวน 8 ลา้น
บาท และ 1,10 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินรวม และจาํนวน 48 ลา้นบาท และ 0 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยบริษทั กรรมการของบริษทัและการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นอ่ืนกบัธนาคารจาํนวน 1 ลา้น
บาท และ 1,1 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินรวม และจาํนวน 48 ลา้นบาท และ 0 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยบริษทั กรรมการของบริษทัและการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัยอ่ย  

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,60,1 ,, 161,6,6 ,69,0 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,, 60, 0,60,1 ,919, 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 9,11,699 9,6, 19,,9 6,, 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,,0 9,16,19 11,96,11 10,00,601 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6  6  
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,, ,11,909 6,10,1 11,0,91 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 3,74,57 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,32, 0,69,61 1,90,66 ,, 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,22,54 9,0,0 - ,910,99 
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ ,382,858 ,60,1 6, 1,,6 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,252,8 ,9, ,66, 1,00,00 
ตน้ทุนงานคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,53,732 16,9, - - 
ตน้ทุนงานคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - ,9,0 6,01, 
อ่ืนๆ ,433, 1,960, ,,0 ,6,6 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน ,,35 1,9,990 1,,0 6,6,066 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,84,5 6,09, ,611, 66,6,0 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 6   

 
มูลค่าอนาคตของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน   

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ,5,5  (,28,4)  ,3,8  ,6,  (1,6)  ,01,0 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่
ไม่เกินหา้ปี 

1,1,  (6,1)  1,0,11  ,101  (0,6)  1, 

รวม ,,0  (1,660,60)  ,11,19  ,10,  (1,)  ,,9 
  
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6   

 
มูลค่าอนาคตของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน   

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,28,22  (45,752)  ,383,7  -  -  - 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่
ไม่เกินหา้ปี 

,6,  (9,)  ,,4  -  -  - 

รวม 1,6,669  (1,0,1)  1,61,  -  -  - 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6 5 6 5 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 5,4,3 ,,96 ,,06 ,0, 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือน
สุดทา้ย 00 วนั หรือ 10 เดือน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ. 
 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6 5 6 5 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  ,,96 9,60,0 ,0, ,6,0 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,69,06 (,0,1) 6,9, (,) 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย ,0,0 (1,9,0) 1,90, (,69) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย - (9,0) - (6,00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 6,09,66 ,,96 ,,06 ,0, 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ. 
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6 5 6 5 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,69,06 (,0,1) 6,9, (,) 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั ,0,0 (1,9,0) 1,90, (,69) 
รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,1,10 (,101,6) ,69,0 (9,) 
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   0  

 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ไดแ้สดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6 5 6 5 

ตน้ทุนขาย 1,0,011 96,9 9,90,1 0,61 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (69,) (1,19) (6,91) 6, 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,00,06) (,91,11) (1,,6) (1,601,61) 
รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,1,10 (,101,6) ,69,0 (9,) 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญั ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  
(แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม % 
เงินเดือนในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน % 
อตัรามรณะ ตารางมรณะปี พ.ศ. 1 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ 

19. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 255 ท่ีประชุมมีมติใหมี้การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 
,0,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท่ีออกเพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายใุนปี พ.ศ.
1 แลว้ โดยทาํการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม ,996,9 บาทเป็น 01,9,9 บาท เม่ือวนัท่ี  พฤษภาคม พ.ศ. 6 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 255 ท่ีประชุมไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาก 01,9,9 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 0,,19 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 00,9,69 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 6 (ทั้งน้ีทุนชาํระแลว้ใน
ส่วนท่ีเพิ่มตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 0 ของทุนชาํระแลว้ ซ่ึงเป็นจาํนวนเท่ากบั 10,6,9 หุน้) 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี /255 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 255 บริษทัไดด้าํเนินการตดัหุน้
ท่ีซ้ือคืนออกทั้งจาํนวน เท่ากบั ,2,7 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 
,2,7  บาท และไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 255 
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20. หุ้นทุนซ้ือคนื 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี / เม่ือวนัท่ี  พฤษภาคม พ.ศ.  คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติ
อนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตามมาตรา /(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวนไม่เกิน 0.16 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ีบริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุน้คืน
โดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 
 พฤษภาคม พ.ศ.  ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.   กาํหนดวิธีการจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนโดยการขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปและกาํหนดระยะเวลาการจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนดงักล่าวภายใน 
 ปี 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเร่ิมซ้ือหุน้คืน 

บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นคืนในระหวา่งวนัท่ี  พฤษภาคม พ.ศ.  ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.  เป็นจาํนวน 
9,16,00 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม .9 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั เป็นจาํนวนเงินรวม .9 ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/6 ในวนัท่ี  พฤศจิกายน พ.ศ. 6 (วนัส้ินสุดโครงการ) บริษทั
มิไดมี้การจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน ดงันั้น บริษทัจึงไดด้าํเนินการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนออกทั้งจาํนวน เท่ากบั 9,16,00 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ  บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 9,16,00  บาท และไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีผลให้ทุนจดทะเบียนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ลดลงจาก 5,58,47 
บาท เป็น 42,372,77 บาท ผลต่างจากราคาซ้ือคืนและราคาท่ีตราไวข้องหุ้นจาํนวน 38,733,754 บาท ไดแ้ยกแสดงเป็น
รายการหักจากส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นสามญั และกาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร จาํนวน 1,61,61 บาทและ 25,372,43 บาท 
ตามลาํดบั นอกจากน้ี บริษทัไดย้กเลิกการจดัสรรกาํไรสะสมท่ีจดัสรรไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งจาํนวนเป็นกาํไรสะสม
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

21. สํารอง 

สาํรองประกอบดว้ย 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

สาํรองตามกฎหมาย     

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั  
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. รายได้อืน่ๆ 
รายไดอ่ื้นๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 255 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 256 255 6 255 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 1,69, 16,9,10 ,09,66 ,11,6 
ดอกเบ้ียรับ ,,019 ,,19 1,0,0 10,9, 
รายไดค้่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ     

 รถรับส่งพนกังานและการขายวสัดุส้ินเปลือง 10,16,6 ,,99 16,90,601 ,11,199 
รายไดค้่าเช่า 6,906,000 ,,6 ,,0 ,,9 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - ,69,00 -  1,600,00 
อ่ืน ๆ 0,,910 1,9, ,61,00 ,, 
รวม 10,0,19 0,0,961 ,6,9 11,19,660 

23.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทั และพนกังานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
0 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนกังานและเงินท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0-100 ของเงินสะสมท่ีหักจากพนกังาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) ยกเวน้บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั) บริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี พ.ศ. 6 และปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท 
และ จาํนวน  ลา้นบาทตามลาํดบั 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 256 255 256 255 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
   ของพนกังาน ,91,0 11,,69 0,1,0 0,9,0 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,19,11 111,1,91 6,,1 9,0,1 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป ,09,0,9 ,0,9, ,8,5,8 1,111,,01 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ     
   งานระหวา่งทาํ (,099,) 1,, (,9,) ,, 
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25. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินได ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 6  5  6  5 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        
สาํหรับปีปัจจุบนั (,60,91)  (9,90,0)  (1,0,16)  (,,1) 
        
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว ,,069  (6,69,)  1,116,9  (1,19,6) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ (1,9)  (11,60,99)  -  (,,66) 
 ,01,09  (1,,1)  1,116,9  (,6,0) 
รวม (,69,)  (111,19,16)  (0,,1)  (90,0,) 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   

 งบการเงินรวม 
 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 หน่วย : บาท  อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 หน่วย : บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,0,9    6,,09 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 0  ,60,99    1,06,06 
ผลกระทบของความแตกต่างดา้นอตัราภาษี   -    ,6,060 
ผลกระทบจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน 

   
(1,0,9) 

    
(,,) 

ผลกระทบทางภาษีจากส่วนแบ่งกาํไรใน 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   
(11,1,) 

    
(1,06,966) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   (1,10,)    (6,9,) 
ผลกระทบจากการลดหน้ีค่าบริหารจดัการ   (,6,0)    - 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    10,9 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั   ,099,60    0,06 
รวม 1.  ,69,  16.9  111,19,16 



120

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

     

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 หน่วย : บาท  อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 หน่วย : บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   16,9,0    ,6,6 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 0  6,,    101,9,1 
ผลกระทบของความแตกต่างดา้นอตัราภาษี   -    (,166,6) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (19,69,99)    (10,1,) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   69,1    1,1 
ผลกระทบจากการลดหน้ีค่าบริหารจดัการ   (,10,)    - 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    0,669 
รวม 1.0  0,,1  0.1  90,0, 

การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 0 พ.ศ.  ลงวนัท่ี 
1 ธนัวาคม พ.ศ.  ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 3 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ  ของ
กาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.  และอตัราร้อยละ 0 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 255 เป็นตน้ไป  
จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนอ้ยกว่าจาํนวนภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอด
กาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีเน่ืองจาก 
(ก) บริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิในจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิจาก
ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้และลดหยอ่นอตัราภาษีเงินได ้
(ข) บริษทัยอ่ยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน  และไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อลดจาํนวนกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีในปี
ปัจจุบนั 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญับางประการ
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละหา้สิบของอตัราปกติเป็นเวลา  ปี นบัจากวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.  สาํหรับการผลิต
ช้ินส่วนตวัถงัโลหะรถยนต์ ช้ินส่วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาสสําหรับรถยนต์ การผลิตและการซ่อมแซมแม่พิมพแ์ละ
อุปกรณ์จบัยดึ 
ตั้งแต่วนัท่ี  มีนาคม พ.ศ.  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
การผลิตช้ินส่วนโลหะป้ัมข้ึนรูป ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 610 ()/254 เม่ือวนัท่ี  พฤษภาคม พ.ศ.  ซ่ึง
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้ร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ในวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 255 
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27. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งปี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  6  2555 

กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของ     
   ผูถื้อหุน้ของบริษทั ,66,0 ,9,0 6,06, ,,11 

หุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ.  ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัมี
จาํนวน 42,372,77 หุน้ 

28. เงนิปันผลจ่าย 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี  เมษายน พ.ศ. 6 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 
พ.ศ. 5 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9. ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 0 
พฤษภาคม พ.ศ. 6 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 
พ.ศ. 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ .25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 23. ลา้นบาท 

29. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปัน
ส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น 
ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน  
กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน  ส่วนงานหลกั คือ () ธุรกิจรับจา้งประกอบและรับจา้งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์(2) ธุรกิจผลิต
อุปกรณ์สําหรับใชผ้ลิตรถยนต์ (ประกอบดว้ยธุรกิจรับจา้งผลิตแม่พิมพแ์ละจ๊ิก และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอะไหล่และ
ช้ินส่วน) และ (3) ธุรกิจจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนตแ์ละดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ
ไทย ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 255 และ พ.ศ. 
55 มีดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)

   6  

 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 
 ธุรกิจรับจา้ง

ประกอบและ
รับจา้งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัรถยนต ์

ธุรกิจผลิต
อุปกรณ์สาํหรับ
ใชผ้ลิตรถยนต ์

ธุรกิจจาํหน่าย
รถยนต์

ศนูยบ์ริการ
รถยนต ์ อ่ืนๆ 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

  5  5  5  5  5  5 
รายไดจ้ากภายนอก 9 1,0 ,0 ,101 10 11 -   - ,1 ,00 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 0 9  9 9 9 10 16 () () - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 1,00 1,9 ,1 ,0 1 166 10 16 () () ,1 00 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 60 6  19 1 -  9 (1) (69) 0 666 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      
รายไดอ่ื้น    11 202 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    () (6) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    () (19) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   6 9 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    () (111) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี    6  
      
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ - - - - 9  - - - - 9  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  6 1,19 99 110  - - (1) () 1,0 1, 
สินทรัพยส่์วนกลาง       1, ,191 
รวมสินทรัพย ์    ,6 ,6 

 

 

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

30. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้
กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทั
มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ 
มูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ี เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวและเงินใหกู้ย้ืม
ระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน
หน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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.2 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินลงทุนชัว่คราวและเงินให้
กูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนด
มูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดย
ใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

31. ภาระผูกพนั 
3.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาดาํเนินงาน 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารสํานักงานและอาคารโรงงาน รถยนต ์
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญา
เช่าดงักล่าวดงัน้ี 

 หน่วย: ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 255 2555 
จ่ายชาํระ   
ภายใน  ปี 1.1 1. 
1 ถึง 5 ปี 1.11 1. 

3. หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร 
ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

   
หน่วย: ลา้น

เยน 

หน่วย: ลา้น
ดอลลาร์
สหรัฐ 

 
หน่วย: 
ลา้นบาท 

 
หน่วย:  
ลา้นบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556      
เพ่ือคํ้าประกนัภาษีอากรนาํเขา้  - - .96 - 
เพ่ือคํ้าประกนัซ้ือสินทรัพย ์  73. .6 - - 
เพ่ือคํ้าประกนัการขอคืนภาษี  - - . - 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  - - 1.9 3. 
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งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

   
หน่วย: ลา้น

เยน 

หน่วย: ลา้น
ดอลลาร์
สหรัฐ 

 
หน่วย: 
ลา้นบาท 

 
หน่วย:  
ลา้นบาท 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
เพ่ือคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้  - .8 - - 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  - - 3.3 2.8 

32. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 255 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
) บริษทัถกูฟ้องร้องในฐานความผดิละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนเงิน 24, บาท โดยคดีอยูร่ะหวา่งการไกล่เกล่ีย ศาล
นดัวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ 2557  
2) บริษทัถูกฟ้องร้องจากบริษทัแห่งหน่ึงในฐานความผิดเพิกถอนนิติกรรม ผิดสัญญา ละเมิด ถูกเรียกค่าเสียหาย จาํนวน
เงิน 23,, บาท ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมค่าเสียหายวนัละ 3, บาท และบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องกลบั 
ฐานความผิดขบัไล่ เรียกค่าเสียหายจาํนวนเงิน 100,000,000 บาท ดอกเบ้ียร้อยละ . ต่อปี โดยคดีอยูร่ะหวา่งการไกล่เกล่ีย
และจดัเตรียมคาํใหก้าร 
3) บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ถูกฟ้องร้องในฐานความผิดสัญญาจา้งทาํของ รวม 4 คดีรวมเป็น
จาํนวนเงิน 3,385,2 บาท ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั โดยคดีอยูร่ะหวา่งการไกล่เกล่ียหรือจดัเตรียมการยื่น
คาํใหก้าร 
4) บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ถูกฟ้องร้องในฐานความผิดสัญญาจา้งแรงงาน กฏหมายคุม้ครอง
แรงงาน  ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนเงิน 5,528, บาท ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั โดยศาลนดัสืบพยาน
ในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557 
5) บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ถูกฟ้องร้องโดยสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ในคดีผิดสัญญา
ใหช้าํระเงินจาํนวน 3,878,58 บาท และเรียกค่าเสียหาย จาํนวนเงิน 2,58,4 บาท คดีอยูใ่นระหวา่งไกล่เกล่ีย 

33.  การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไว้
ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินธุริกจอยา่งต่อเน่ือง 
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 6 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 
0.1:1 และ 0.:1 ตามลาํดบั และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.19:1 และ 0.:1ตามลาํดบั 

34. การจัดประเภทรายการใหม่ 
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รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.  ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การเปรียบเทียบของปี พ.ศ. 6 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินปี พ.ศ. 
6 
 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่  
จดั 

ประเภทใหม่ 
 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน – สุทธิ 96,69,6 (19,000,000) 96,69,6 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 1,10, 19,000,000 1,10, 
  -  
    
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่  
จดั 

ประเภทใหม่ 
 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน – สุทธิ 72,78,8 (19,000,000) 72,78,8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 44,58, 19,000,000 3,58, 
  -  

35.  การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด (มหาชน)
28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62,
0-2431-0071-2, 0-2420-0076
โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
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