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 เป็นบรษิทัชัน้น ำตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ ในกำร
ประกอบธุรกจิกำรแปรรปูและคำ้ปลกีถ่ำนหนิทีม่คีุณภำพ 

 มองหำโอกำสกำรลงทุนในธุรกจิใหม ่ซึง่สำมำรถสรำ้งก ำไรให้
บรษิทัในระยะยำว 
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ข้อมูลสรปุทางการเงิน 
 
 

    
หน่วย 

 
2554 

 
2555 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2556 

 

ผลการด าเนินงาน         
  รำยไดจ้ำกกำรขำย ลำ้นบำท 1,194.99 1,021.34  929.47  
  รำยไดร้วม ลำ้นบำท 1,199.48 1,029.62  941.63  
  ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ ลำ้นบำท 177.68 120.13  104.26  
  ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ ลำ้นบำท 86.49 3.51  (52.85)  
            
ฐานะทางการเงิน         
  สนิทรพัยห์มุนเวยีน ลำ้นบำท 683.21 604.05  657.65  
  สนิทรพัยร์วม ลำ้นบำท 899.65 899.78  943.01  
  หนี้สนิรวม ลำ้นบำท 262.08 92.50 109.94 
  สว่นของผูถ้อืหุน้ ลำ้นบำท 637.57 807.28  833.07  
            
อตัราส่วนทางการเงิน         
  อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 2.61 6.59  6.04  
  อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.41 0.11  0.13  
  อตัรำก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ รอ้ยละ 14.87 11.76  11.22  
  อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ รอ้ยละ 7.24 0.34 (5.69) 
  อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 13.57 0.43  (6.34)  
  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 9.61 0.39  (5.60) 

 
หมายเหตุ: บริษทัไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินของปี 2555 จากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนั ดงันั้น งบการ
เงินงวดก่อนจึงไดจ้ดัท าข้ึนตามนโยบายบญัชีใหม่ 
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สารจากประธานกรรมการบริษทั  
 
 
 

ในปี 2556 ทีผ่่ำนมำ อตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิในหลำยๆประเทศมกีำรชะลอตวัลงอย่ำงต่อเนื่อง เช่น จนีและ
อนิเดยี ซึง่เป็นหนึ่งในประเทศผูอุ้ปโภคถ่ำนหนิรำยใหญ่ของโลก ส่งผลให้เกดิกำรปรบัตวัของธุรกจิถ่ำนหนิในปีทีผ่่ำนมำ 
โดยรำคำถ่ำนหนิโลกมกีำรปรบัตวัลงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผู้ประกอบกำรเหมืองถ่ำนหินบำงแห่งได้เริม่ลดก ำลงักำรผลิต
รวมถงึกำรชะลอโครงกำรใหม่ออกไป นอกจำกปจัจยัดงักล่ำว เศรษฐกจิภำยในประเทศกม็กีำรชะลอตวัลงเช่นเดยีวกนั โดย
จะเหน็ได้จำกอตัรำกำรขยำยตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศหรอื GDP ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต ่ำกว่ำระดบักำรขยำยในปี 
2555 และต ่ำกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไวโ้ดยภำครฐั ปจัจยัหลกัๆดงักล่ำว รวมถงึสภำวะกำรแขง่ขนัของธุรกจิถ่ำนหนิภำยในประเทศ
ซึง่สงูขึน้กว่ำในอดตี สง่ผลใหก้ำรเตบิโตของธุรกจิถ่ำนหนิในประเทศไทย โดยเฉพำะผูค้ำ้ปลกี ไดร้บัผลกระทบในเชงิลบไม่
มำกกน้็อย  

 
 
จำกปจัจยัทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ส่งผลให้บรษิทัฯมยีอดขำยถ่ำนหนิน้อยลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2555 ซึง่เป็นผลมำ

จำกรำคำขำยทีต่ ่ำลงเป็นสว่นใหญ่ ทัง้นี้บรษิทัฯไดม้คีวำมพยำยำมในกำรควบคุมต้นทุนขำย ดงัจะเหน็ไดจ้ำกอตัรำกำรท ำ
ก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปี 2556 ซึง่ไม่แตกต่ำงกนัมำกจำกปี 2555 อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรที่เพิม่
สงูขึน้มำกและสง่ผลใหบ้รษิทัฯมขีำดทุนสทุธ ิทัง้นี้ ในช่วงครึง่หลงัของปี 2556 บรษิทัฯพยำยำมเพิม่มำตรกำรในกำรกระตุ้น
ยอดขำยและควบคุมค่ำใชจ้่ำยอย่ำงเคร่งครดั ดงัจะเหน็ไดจ้ำกผลประกอบกำรทีด่ขี ึน้อย่ำงเหน็ไดช้ดัในไตรมำสที ่3 และ 4  

 
 
บรษิทัฯยงัคงเชื่อมัน่ต่อศกัยภำพกำรเจรญิเตบิโตของธุรกจิพลงังำน ซึง่ยงัมแีนวโน้มทีด่ ีและในปี 2557 บรษิทัฯ

เชื่อว่ำ อุตสำหกรรมถ่ำนหนิจะกลบัมำมอีตัรำกำรเตบิโตทีด่ขี ึน้ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯยงัคงแสวงหำโอกำสทำงธุรกจิใหม่ๆที่
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง ท้ำยนี้ ในนำมของบรษิัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ขำ้พเจ้ำ
ขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ และคู่คำ้ทำงธุรกจิทีใ่หก้ำรสนับสนุนบรษิทัฯดว้ยดตีลอดมำ ตลอดจนคณะผูบ้รหิำรและ
พนักงำนของบริษัทฯทุกคนที่ทุ่มเทแรงกำยแรงใจปฏบิตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และชุมชนที่จงัหวดัเพชรบุรีซึ่ง
สนับสนุนให้บรษิทัฯพฒันำเตบิโตและด ำเนินกจิกำรไดอ้ย่ำงมัน่คงร่วมกนั บรษิทัฯขอใหค้ ำมัน่ว่ำจะด ำเนินธุรกจิอย่ำงมอื
อำชพีเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืและมธีรรมำภบิำลทีด่ ีทัง้นี้ บรษิทัฯหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำจะยงัคงไดร้บัเกยีรต ิควำมไวว้ำงใจ 
และกำรสนบัสนุนจำกพวกท่ำนทีด่เีช่นนี้ในอนำคตต่อไป 

 
 

ขอแสดงควำมนบัถอื 
 

 

 

นำยมัน่สนิ  ชยัวกิรยั 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขทะเบียนบริษทั : 0107537001226 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : น ำเขำ้และจ ำหน่ำยถ่ำนหนิและแร่ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 87/2 อำคำรซอีำรซ์ทีำวเวอร ์ชัน้ 45 ออลซซีัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี   

  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  

โทรศพัท ์ : 0-2685-3600 

โทรสาร : 0-2685-3607 

เวบไซต ์ : http://www.thaicapital.co.th/ 

อีเมล ์ : info@thaicapital.co.th 

 

ทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้ว ณ 31 ธนัวำคม 2556 

ทุนจดทะเบยีน 881,486,633.5 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,762,973,267 หุน้  

 มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

ทุนช าระแลว้ 592,008,362 บาท แบง่เป็น หุน้สามญั 1,184,016,724 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
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ประวติัความเป็นมาบริษทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TCC”)  

เดมิชื่อ บรษิัท ไทยฮทีเอก็ซ์เช้นจ์ จ ำกดั (มหำชน) โดยมีธุรกิจเริ่มต้น คอื กำรผลติชิ้นส่วนเครื่องปรบัอำกำศรถยนต์
ทดแทนกำรน ำเข้ำ และในปี 2551 ที่ประชุมคณะกรรมกำร TCC มีมติอนุมัติให้ยกเลิกสำยธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
เครื่องปรบัอำกำศ และให้เริ่มด ำเนินธุรกจิค้ำถ่ำนหนิเป็นธุรกิจหลกัเป็นต้นมำ ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัในช่วง
ระยะเวลำทีผ่่ำนมำ 3 ปียอ้นหลงั มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ปี 2554  
 กำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2554 เมือ่วนัที ่14 มนีำคม 2554 ไดม้มีติ

อนุมตัแิต่งตัง้นำยบณัฑติ โชตวิรรณพร เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม แทนนำยธรีะวฒัน์ 
เนืองนอง กรรมกำรผูจ้ดักำรเดมิทีล่ำออกจำกต ำแหน่งดงักล่ำว 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมเพิม่ โดยทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2554 เมื่อวนัที ่14 
มนีำคม 2554 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้นำยบุญอนนัต ์ ศรขีำว เป็นกรรมกำรและกรรมกำร  ผูม้อี ำนำจลงนำมเพิม่  

 บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 75,982,482 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท ใหแ้ก่    ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตำมสดัสว่นจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู ่(Right Offering)  ในอตัรำสว่น 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้เพิม่
ทุน รำคำหุน้ละ 1 บำท และจะไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (TCC-W2) ใน
อตัรำส่วน 1 หุน้เพิม่ทุนต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมูลค่ำจ ำนวน 75,982,482 หน่วย รำคำกำรใช้
สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 บำทต่อหุน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่น ำเงนิเพิม่ทุนดงักล่ำวใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทั 

 เดอืนเมษำยน 2554 บรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งคดัแยกขนำดถ่ำนหนิทีอ่ ำเภอนครหลวง จงัหวดั พระนครศรอียธุยำ  
ปี 2555  

 บรษิทัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่3 (TCC-W3) ในอตัรำส่วน 10 หุน้เดมิต่อ 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมูลค่ำจ ำนวน 92,208,576 หน่วย รำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 
บำทต่อหุน้  

 ตำมมตกิำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่1/2555 ลงวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์2555 ไดพ้จิำรณำมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิทัทีป่ระเทศจนี โดยใชช้ื่อว่ำ บรษิทั กว่ำงโจว ไท่จอืเจยี จอืสยุน จ ำกดั 
มสีถำนะเป็นบรษิทัยอ่ย 

ปี 2556  
 บรษิทั ไทย แคปปิตอล อนิโด ไมน่ิง จ ำกดั ซึง่มสีถำนะเป็นบรษิทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัทีป่ระเทศอนิโดนิ

เซยี เมือ่วนัที ่3 มกรำคม 2556 เพือ่ด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรคำ้เชื้อเพลงิแขง็ เหลว และก๊ำซตลอดจนผลติภณัฑต์่ำง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 กำรลำออกของกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัศุกร์ที ่ 9 สงิหำคม 2556 
ไดม้มีตริบัทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร ของนำยบณัฑติ โชตวิรรณพร ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที ่16 
สงิหำคม 2556  

 บรษิทัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่4 (TCC-W4) ในอตัรำส่วน 3.2 หุน้เดมิต่อ 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมูลค่ำจ ำนวน 369,800,031 หน่วย รำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 
บำทต่อหุน้  
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ข้อมลูบริษทัย่อย 
 
1.  ช่ือบริษทั   : บริษทั ทีโก้เซลส ์จ ากดั (TCS) 
 สดัส่วนการถือหุ้น ณ 31/12/2556   : 99.99% 
 ทุนช าระแลว้ ณ 31/12/2556   : หุน้สำมญั 10,000,000 บำท (Par 100 บำท) 
        ลกัษณะการประกอบธรุกิจ               :   จ ำหน่ำยชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำมร้อนควำมเย็น

ส ำหรบั รถทุกประเภท บำ้น อำคำร รวมถงึอุปกรณ์ท ำควำมรอ้นควำม
เยน็ประเภทอื่นๆ  

  ทัง้นี้ ตำมมติทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั TCC ครัง้ที ่7/2551 ได้มี
มตอินุมตัใิหย้กเลกิสำยธุรกจิเครื่องปรบัอำกำศของ TCC จงึส่งผลให้
เกดิกำรหยุดกจิกรรมทำงกำรด ำเนินของ TCS ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ 
TCC ทีท่ ำธุรกจิในสำยเครื่องปรบัอำกำศร่วมกบั TCC  

     ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่     : 87/2 อำคำรซอีำรซ์ทีำวเวอร ์ชัน้ 45 ออลซซีัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ แขวง
ลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

     โทรศพัท ์  : 0-2685-3606 
     โทรสาร   : 0-2685-3607 
 

2.  ช่ือบริษทั   : บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยุน จ ากดั 
 สดัส่วนการถือหุ้น ณ 31/12/2556          :   100% 
        ลกัษณะการประกอบธรุกิจ            : ทีป่รกึษำขอ้มลูทำงถ่ำนหนิ 

     ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่               : 167 หอ้ง 1907, 1908 ถนนหลนิหอตะวนัตก เขตเทยีนเหอ เมอืงกว่ำง
โจว ประเทศจนี 

 

3.  ช่ือบริษทั   : บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั 
 สดัส่วนการถือหุ้น ณ 31/12/2556          :   99.825% 
        ลกัษณะการประกอบธรุกิจ            : จ ำหน่ำยเชือ้เพลงิแขง็ เหลว ก๊ำซและอื่นๆ 

     ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่               : อำคำรมีนำร่ำ ปำร์ม่ำ ชัน้ 12 ถนนจำลำน รำซูน่ำ เซด จำกำร์ตำ
ประเทศอนิโดนีเซยี 

 
 

บคุคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์
บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
อำคำรหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที ่62 ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: 0-2229-2888 

ผูส้อบบญัชี 
บรษิทั บดีโีอ จ ำกดั 
ชัน้ 22, อำคำร ซทีไีอ ทำวเวอร ์191/41 ถนนรชัดำภเิษกตดัใหม,่ 
คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: 02-261-1251-4 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

 บรษิทัไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกจิกำรน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยถ่ำนหนิบทิมูนิสั/ซบับทิู
มินัสคุณภำพดี ให้ค่ำพลังงำนควำมร้อนปำนกลำงถึงควำมร้อนสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดย                                                                                          
น ำเขำ้ถ่ำนหนิส่วนใหญ่จำกแหล่งในประเทศอนิโดนีเซยี ขนส่งโดยเรอืเดนิทะเลมำยงัประเทศไทย และท ำกำรปรบัปรุง
คุณภำพและขนำดเพื่อใหไ้ดถ่้ำนหนิที่มคีุณลกัษณะเหมำะสมกบัระบบกำรเผำไหม้ของหมอ้ไอน ้ำของลูกคำ้ ซึง่ลูกคำ้ส่วน
ใหญ่ของบรษิทั เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมสิง่ทอ อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม ในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑลรวมถงึจงัหวดัใกลเ้คยีง  
 
ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
 

ถ่านหิน 
ถ่ำนหนิ (coal) คอืหนิตะกอนชนิดหนึ่งซึง่สำมำรถตดิไฟได ้มสีว่นประกอบทีส่ ำคญัคอื สำรประกอบของคำรบ์อน ซึง่จะมอียู่
ประมำณไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 โดยน ้ำหนักหรอืร้อยละ 70 โดยปรมิำณ ถ่ำนหนิมกี ำเนิดมำจำกกำรเปลีย่นแปลงตำม
ธรรมชำตขิองพชืพนัธุไ์มต่้ำงๆ ทีส่ลำยตวัและสะสมอยู่ในลุ่มน ้ำหรอืแอ่งน ้ำต่ำงๆ นับเป็นเวลำหลำยรอ้ยลำ้นปี เมื่อเกดิกำร
เปลีย่นแปลงของ ผวิโลกเช่น เกดิแผ่นดนิไหว ภูเขำไฟระเบดิ หรอืมกีำรทบัถมของตะกอนมำกขึน้ ท ำใหแ้หล่งสะสมตวันัน้
ไดร้บัควำมกดดนัและควำมรอ้นทีม่อียู่ภำยในโลกเพิม่ขึน้ ซำกพชืเหล่ำนัน้กจ็ะเกดิกำรเปลีย่นแปลงกลำยเป็นถ่ำนหนิชนิด
ต่ำงๆ 
 

การก าเนิดถ่านหิน 
ถ่ำนหนิเกดิจำกซำกพชืทีส่ะสมอยู่ตำมแอ่งขนำดใหญ่และภำยหลงัเกดิกำรจมตวัของเปลอืกโลกและมตีะกอนมำทบัถมปิด
ทบันำนหลำยล้ำนปี จนเกดิกำรเปลีย่นแปลงของซำกพชืเหล่ำนัน้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงเคม ีกลำยเป็นถ่ำนโดยมคีวำม
ร้อนใต้เปลือกโลกเข้ำมำมีส่วนช่วยด้วย                                                                                 
 
ถ่ำนหนิเป็นเชือ้เพลงิฟอสซลิซึง่มปีรมิำณส ำรองอยู่มำก โดยแหล่งถ่ำนหนิกระจำยอยู่ในประเทศต่ำงๆทัว่โลก ท ำใหถ่้ำนหนิ
เป็นเชือ้เพลงิทีม่คีวำมมัน่คงสงู สง่ผลใหม้รีำคำถูกกว่ำเชือ้เพลงิชนิดอื่น                                                                                                 
 
สมำคมทดสอบและวสัดุแห่งสหรฐัอเมรกิำไดจ้ ำแนกถ่ำนหนิเป็น 4 ล ำดบัชัน้ โดยเรยีงจำกประเภททีม่คีำรบ์อนมำกทีสุ่ดไป
น้อยทีสุ่ดคอื แอนทรำไซต์ บทิูมนิัส ซบับทิูมนิัส และลกิไนต์ คุณสมบตัทิัว่ไปของ ถ่ำนหนิทีอ่ยู่ในล ำดบัสงูคอืจะมปีรมิำณ
คำรบ์อนมำก ใหค้วำมรอ้นสงู มไีฮโดรเจนและออกซเิจนอยู่น้อย ในขณะทีถ่่ำนหนิทีอ่ยู่ในล ำดบัต ่ำจะมปีรมิำณคำรบ์อนน้อย 
แต่มไีฮโดรเจนและออกซเิจนมำก ซึง่แต่ละล ำดบัชัน้ถูกแบ่งย่อยลงไปอกี ตำมคุณสมบตัทิำงเคมแีละค่ำควำมรอ้นทีต่่ำงกนั
ไป ถ่ำนหนิแต่ละประเภทมคีุณสมบตัทิีส่ ำคญัตำมตำรำงดำ้นล่ำง 
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การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
กำรใช้ประโยชน์ถ่ำนหนิค่อนขำ้งแพร่หลำยตัง้แต่อดตีหลำยร้อยปีจนปจัจุบนั เน่ืองจำกมแีหล่งกระจำยอยู่ทัว่โลกและมี
ปรมิำณค่อนขำ้งมำก กำรใชถ่้ำนหนิเป็นทีน่ิยมกนัมำกเมื่อหลงักำรปฏวิตัอิุตสำหกรรมในประเทศองักฤษ และยิง่เพิม่มำกขึน้
หลำยเท่ำตวัเมื่อเกดิวกิฤตรำคำน ้ำมนัในปี พ.ศ. 2516 ท ำใหม้กีำรใชถ่้ำนหนิเป็นเชือ้เพลงิทดแทนน ้ำมนัมำกขึน้ ทัง้กำรใช้
เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำและในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ถ่ำนหนินับเป็นชนิดของแหล่งพลงังำนทีส่ ำคญัรองลงมำ
จำกน ้ำมนัปิโตรเลยีม และ ก๊ำซธรรมชำต ิประเทศทีม่แีหล่งถ่ำนหนิมำกจงึนบัว่ำเป็นประเทศทีม่คีวำมมัน่คงในดำ้นพลงังำน
สงูมำก เช่น อนิโดนิเซยี รสัเซยี จนี เยอรมนั และ ออสเตรเลยี เป็นตน้  
 

กำรใชป้ระโยชน์ของถ่ำนหนิหลกัๆ จะเป็นกำรใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัผลติกระแสไฟฟ้ำและใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น 
อุตสำหกรรมเหล็ก ปูนซีเมนต์ ปูนขำว และอุตสำหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลงิที่มีต้นทุนต ่ำกว่ำกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ
โดยตรง โดยทัว่ไปจะเป็นกำรน ำมำเป็นเชือ้เพลงิส ำหรบังำนต่ำง ๆ เช่น ในกำรต้มน ้ำ เพื่อส่งไอน ้ำไปป ัน่กงัหนั (เทอรไ์บน์) 
เพื่อผลติไฟฟ้ำ หรอื สง่ไอน ้ำไปใชใ้นกำรอบควำมรอ้น เช่น กำรอบยำง และกำรอบไมเ้ป็นตน้  
 
กำรใช้ถ่ำนหนิเป็นเชื้อเพลงิ นอกจำกกำรเผำไหม้โดยตรงแล้ว ยงัสำมำรถแปรสภำพถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว ( Coal 
liquefaction) หรอื เป็นก๊ำซ (Coal Gasification) ซึง่เป็นกำรใชถ่้ำนหนิแบบเชือ้เพลงิเชือ้เพลงิสะอำดเพื่อช่วยลดมลภำวะ
จำกกำรใชถ่้ำนหนิเป็นเชือ้เพลงิไดอ้กีทำงหน่ึง ภำยใต้กระบวนกำรแปรสภำพถ่ำนหนิจะสำมำรถแยกเอำก๊ำซทีม่ฤีทธิเ์ป็น
กรดหรอืเป็นพษิและสำรพลอยได้ต่ำงๆทีม่อียู่ในถ่ำนหนิน ำไปใชป้ระโยชน์อื่นได้อกี เช่น ก ำมะถนัใชท้ ำกรดก ำมะถนัและ
แร่ยปิซัม่ แอมโมเนียใชท้ ำปุ๋ยเพื่อเกษตรกรรม เถำ้ถ่ำนหนิใชท้ ำวสัดุก่อสรำ้ง เป็นตน้   
 

ขนำดของถ่ำนหนิทีบ่รษิทัจดัจ ำหน่ำยมทีัง้หมด 5 ขนำด ดงันี้ 
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
 

เนื่องจำกกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเรว็ของประเทศก ำลงัพฒันำหรอืที่เรยีกว่ำ  “เศรษฐกจิเกดิใหม่ 
(emerging economics) ในรอบหลำยปีทีผ่่ำนมำ เช่นประเทศจนีและประเทศอนิเดยี ส่งผลใหค้วำมต้องกำรในกำรใชพ้ลงังำน
ของโลกสูงขึ้นตำมไปด้วย โดยที่ควำมต้องกำรพลงังำนกว่ำครึ่งมำจำกประเทศในเอเชีย ซึ่งถ่ำนหินนัน้ถือได้ว่ำเป็น
พลงังำนทำงเลอืกทีน่่ำสนใจเน่ืองจำกมรีำคำค่อนขำ้งต ่ำและใชง้ำนสะดวกเมื่อเทยีบกบัพลงังำนประเภทอื่นๆ 

 
ทีม่ำของขอ้มลู:  www.eia.gov 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเหน็ไดว้่ำปรมิำณกำรใชถ่้ำนหนิของโลกเพิม่ขึน้ทุกปี โดยในปี 2556 ปรมิำณกำรใชถ่้ำนหนิ
รวมประมำณ 8,327 ลำ้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 จำกปี 2555 โดยประเทศจนีเป็นผูน้ ำเขำ้และอุปโภคถ่ำนหนิมำกเป็นอนัดบั
หนึ่งของโลก มกีำรคำดกำรณ์ว่ำปรมิำณกำรใชถ่้ำนหนิของโลกนัน้จะยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงแต่อตัรำกำรเพิม่ขึน้นัน้อำจจะชะลอ
ตวัลงดว้ยปจัจยับำงประกำร เช่น ควำมต้องกำรพลงังำนสะอำด (Clean Energy) เพิม่ขึน้ และกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิ
และนโยบำยลดกำรน ำเขำ้ถ่ำนหนิของประเทศจนีซึง่เป็นผูอุ้ปโภคถ่ำนหนิรำยใหญ่  

 

 
ทีม่ำของขอ้มลู:  www.indexmundi.com 

 

ในแง่ของรำคำ ในช่วงต้นปี 2555 รำคำถ่ำนหินมีกำรปรบัตัวขึ้นสูง ท ำให้มีกำรลงทุนเหมืองถ่ำนหินทัว่โลก
เพิม่ขึน้และส่งผลให้ธุรกจิถ่ำนหนิโลกประสบปญัหำอุปทำนลน้ตลำด ประกอบกบัเศรษฐกจิประเทศจนีทีช่ะลอตวั ท ำให้
รำคำถ่ำนหนิปรบัลดลงมำอย่ำงมำก โดยรำคำถ่ำนหนิออสเตรเลยี (Australian Thermal Coal) ปรบัลดลงมำอยู่ทีร่ะดบั 90 
ดอลลำรส์หรฐัต่อตนั ในเดอืนธนัวำคม 2556 จำกทีเ่คยอยู่สงูถงึระดบั 142 ดอลลำรส์หรฐัต่อตนัในช่วงตน้ปี 2555  
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ท่ีมาของขอ้มูล: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

ส ำหรบัภำวะอุตสำหกรรมถ่ำนหินในประเทศนัน้ ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องระหว่ำงปี 2552 – 2555 แต่ลดลงเลก็น้อยในปี 2556 โดยมสีภำวะกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงู โดยเฉพำะกำรแข่งขนั
ทำงดำ้นรำคำ  

 

 ในปี 2556 ปรมิำณกำรใช้ถ่ำนหนิและลกิไนต์รวมประมำณ 35.6 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 3.2 จำกปี 2555 ซึ่งมี
ปรมิำณกำรใช้รวมประมำณ 36.8 ล้ำนตัน กำรใช้ลกิไนต์ในปี 2556 ประมำณ 18.7 ล้ำนตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6 จำกปี 
2555 แบ่งเป็นภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯจ ำนวน 16.9 ล้ำนตัน และอีก 1.8 ล้ำนตัน น ำไปใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่กำรผลดิปูนซเีมนต์ กระดำษ และอำหำร ในขณะทีก่ำรใช้ถ่ำนหนิในปี 2556 ประมำณ 17 
ลำ้นตนั ลดลงรอ้ยละ 7.6 จำกปี 2555 เป็นกำรใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำของผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชน (SPPและIPP) 
7.8 ลำ้นตนั ทีเ่หลอือกีประมำณ 9.2 ลำ้นตนั เป็นกำรใชใ้นอุตสำหกรรมอื่นๆ  

 

ในด้ำนกำรน ำเข้ำ เนื่องจำกก ำลงักำรผลติภำยในประเทศที่ไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ รวมถึงคุณภำพถ่ำนหินใน
ประเทศทีค่่อนขำ้งต ่ำเมื่อเทยีบกบัถ่ำนหนิต่ำงประเทศ ท ำใหป้ระเทศไทยจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้ถ่ำนหนิจำกประเทศต่ำงๆ เช่น 
อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
ท่ีมาของขอ้มูล: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
 
แนวโน้มการใช้พลงังานในประเทศในปี 2557  
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) คำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิในปี 2557 ว่ำจะ
มกีำรขยำยตวัร้อยละ 4.0 - 5.0 โดยมปีจัจยัสนับสนุนจำกกำรปรบัตวัดขีึน้ของเศรษฐกจิโลกท ำใหภ้ำคกำรส่งออกฟ้ืนตวั 
และจำกกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่ค้ำทีส่ ำคญั เช่น ญี่ปุ่น จนี และอำเซยีน ควำมต้องกำรพลงังำนเชงิพำณิชย์
ขัน้ต้น ในปี 2557 คำดว่ำจะอยู่ที่ระดบั 2,055 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลนํ้ำมนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จำกปี 2556 ร้อยละ 2.5 ตำม
ภำวะเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัว โดยในปี 2557 คำดว่ำควำมต้องกำรนํ้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 กำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0 จำกควำมตอ้งกำรเพื่อใชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำ กำรใชล้กิไนต/์ถ่ำนหนิใกลเ้คยีงกบัปี 2556 ในขณะ
ทีก่ำรใชพ้ลงันํ้ำ/ไฟฟ้ำน ำเขำ้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 น ้ำมนัส ำเรจ็รปู ในปี 2557 คำดว่ำจะมปีรมิำณกำรใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556

ลิกไนต์ (Lignite)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 15.8            16.0            17.2            16.8            16.9            

อุตสาหกรรมอ่ืน 2.0              2.0              2.9              1.6              1.8              

ถ่านหิน (Coal)

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน (SPPและIPP) 5.6              5.6              6.1              7.8              7.8              

อุตสาหกรรมอ่ืน 10.8            11.3            10.2            10.6            9.2              

รวม 34.2            34.9            36.3            36.8            35.6            

ปริมาณ (ล้านตัน)

2552 2553 2554 2555 2556

ปริมาณ (ลา้นตนั)         16.4         16.9         16.3         18.4         17.3         

มูลคา่ (ลา้นบาท)         36,935.3  39,361.1  42,335.7  46,702.3  39,713.7  

มูลคา่เฉล่ียต่อตนั (บาท) 2,253.7    2,328.5    2,592.3    2,537.6    2,291.9    
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โครงสร้างเงินทุน 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ดงันี้ 
  จ านวนหุ้นสามญั มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) บาท 

ทุนจดทะเบยีน 1,762,973,267 0.50 881,486,633.50 
ทุนช ำระแลว้  1,184,016,724 0.50 592,008,362 

 

ผูถ้ือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 ล ำดบัแรกของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มดีงันี้ 

 
 
หมำยเหตุ :  * นำงสำวยุพนิ ชยัวกิรยั เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 

 

 

ล าดบัท่ี จ านวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทัง้หมด
1 กลุม่ชยัวิกรยั

น.ส. โสพนิ ชยัวกิรยั 152,950,058            12.92%

* น.ส. ยุพนิ ชยัวกิรยั 145,530,000            12.29%

น.ส. พรพนิ ชยัวกิรยั 140,000,000            11.82%

น.ส. ภำณินี ชยัวกิรยั 45,000,000              3.80%

น.ส. กฤตพร ชยัวกิรยั 44,490,000              3.76%

นำย กฤษณะ ชยัวกิรยั 42,000,000              3.55%

รวม 569,970,058            48.14%

2 น.ส. สุพรรณี ไชยกุลวฒันำ 50,700,000              4.28%

3 น.ส. วไิล เจรญิวทิู 49,450,000              4.18%

4 น.ส. ณัฐสุรยี์ เลศิชยัรตัน์ 48,200,000              4.07%

5 น.ส. นันทนำ จติตศ์รสีุนันท์ 30,000,040              2.53%

6 นำย ชุตวิฒัน์ พำสน์พำชี 28,300,000              2.39%

7 น.ส. ประดบั สทิธพิล 8,731,400                0.74%

8 นำง สุภำพร นนทน ำ 6,546,732                0.55%

9 นำย เอีย้วซอ แซ่จงึ 7,037,500                0.59%

10 น.ส. รจนำ ไชยกุลวฒันำ 6,146,548                0.52%

รวมหุ้นท่ีถอืโดยผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 805,082,278                68.00%

รวมหุ้นที่ถอืโดยผูถ้อืหุ้นที่เหลอื 378,934,446            32.00%

รวมหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 1,184,016,724             100.00%

ช่ือผู้ถอืหุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บรษิทั มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษ ีหรอืตำมควำมเหมำะสม  หำก
ไม่มเีหตุจ ำเป็นอื่นใด และกำรจ่ำยเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

ภาระผกูพนัในการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 TCC มใีบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ คงเหลอื ดงันี้ 

 
 

 TCC-W1 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี จนถงึ
วนัที ่30 ตุลำคม 2557 ซึง่เป็นวนัก ำหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มผีูม้ำใชส้ทิธกิำรแปลง
สภำพหุ้นของ TCC-W1 ครัง้ที ่16 จ ำนวน 1.99 ล้ำนหน่วย ซึ่งทำงบรษิัท ได้น ำไปช ำระและจดทะเบยีนกำร
เปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิทั ในวนัที ่3 มกรำคม 2557 

 TCC-W2 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเริม่
ใชส้ทิธคิรัง้แรกเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2554 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยวนัที ่3 พฤษภำคม 2561  

 TCC-W3 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเริม่
ใชส้ทิธคิรัง้แรกเมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2555 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยวนัที ่1 เมษำยน 2565  

 TCC-W4 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเริม่
ใชส้ทิธคิรัง้แรกเมื่อวนัที ่27 ธนัวำคม 2556 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยวนัที ่14 พฤษภำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ

 ขอเสนอขำย

คงเหลอืจำก

กำรเสนอขำย เสนอขำยได้ ขอใชส้ทิธแิลว้ คงเหลอื
คร ัง้สดุทำ้ย

TCC-W1 331,230,087  8,213,877     323,016,210 311,941,748   11,074,462   1 : 1.39010 0.719 บาท/หุน้ 30 ต.ค. 2557

TCC-W2 75,982,482    -               75,982,482   7,651,581      68,330,901   1 : 1.21782 0.821 บาท/หุน้ 3 พ.ค. 2561

TCC-W3 92,208,576    -               92,208,576   6,212             92,202,364   1 : 1.14249 0.875 บาท/หุน้ 1 เม.ย. 2565

TCC-W4 369,779,804  -               369,779,804 -                369,779,804 1 : 1 1.000 บาท/หุน้ 14 พ.ค. 2566

หลกัทรพัย์

จ ำนวนหนว่ย

อตัรำกำรแปลงสภำพ รำคำใชส้ทิธิ
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การจดัการ  

โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เป็นดงันี้ 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ประกอบดว้ย 

  ช่ือ   นามสกลุ สดัส่วน ต าแหน่ง 

      การถือหุ้น (%)   

1  นำยมัน่สนิ   ชยัวกิรยั - ประธำนกรรมกำร  
2  นำยเจรญิชยั   ชยัวกิรยั - กรรมกำร 
3  นำยกติตศิกัดิ ์   ชยัวกิรยั - กรรมกำร  
4  นำงสำวยุพนิ   ชยัวกิรยั 12.29% กรรมกำร 
5  นำยบุญอนนัต ์  ศรขีำว ต ่ำกว่ำ 1% กรรมกำร 
6  นำยชลติ   ลมิปนะเวช - กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7  นำงสำวนำตยำ   อุ่ยวริชั - กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

8  นำยชยัพฒัน์   สหสักุล - กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 
หมำยเหตุ :  1. นำยบณัฑติ โชตวิรรณพร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่16 ส.ค. 2556 

2. นำยไพบูลย ์ สุตนัตวิรคุณ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่ 31 ส.ค. 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 
5/2556 เมื่อวนัที่ 24 กนัยำยน 2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำยชยัพฒัน์ สหสักุลด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยมวีำระต่อเนื่องจำก
วำระของนำยไพบูลย์ สุตนัตวิรคุณ 

3. นำยก ำพล พฒันำอนุกูล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

เลขำนุกำรบรษิทั 

ฝำ่ยบคุคล 
และธรุกำร 

ฝำ่ยบญัช ี
และกำรเงนิ 

ฝำ่ยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ฝำ่ยขำย/
กำรตลำด 

ฝำ่ยจดัซือ้ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

ฝำ่ยโรงงำน ฝำ่ยบญัช ี
และกำรเงนิ 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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นิยามกรรมการอิสระ  
 
บรษิทัไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอสิระไวด้งันี้  
 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแย้ง (นับรวมกำรถือครองหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551) ของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็น (ในปจัจุบนั) หรอืเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตัง้) กรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน (กรรมกำรที่
ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร กรรมกำรทีท่ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเยีย่งผู้บรหิำร และกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนั เวน้
แต่แสดงได้ว่ำเป็นกำรลงนำมผูกพันตำมรำยกำรที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมตัิไว้แล้วและเป็นกำรลงนำมร่วมกับ
กรรมกำรรำยอื่น) ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้  

3. ใม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เ ป็นบดิำมำรดำ คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บั
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอื ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

4. ไม่ม ี(ในปจัจุบนั) หรอืเคยม ี(ในช่วง 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้) ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตนรวมทัง้
ไม่เป็น (ในปจัจุบนั) หรอืเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำร
อสิระ หรอืผูบ้รหิำรของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง ทีม่มีลูค่ำรำยกำรตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) โดยกำรค ำนวณมูลค่ำดงักล่ำวให้
นับรวมรำยกำรในช่วง 1 ปีก่อนหน้ำที่ท ำกบับุคคลเดยีวกนัโดยควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักล่ำวให้รวมถึงกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค่ำทีเ่ป็นธุรกรรมปกต ิกำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิำร และ
กำรใหห้รอืรบัควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ  

5. ใม่เป็น (ในปจัจุบนั) หรอืเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตัง้) ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม
หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ และใม่เป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำรหรือ
หุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้สงักดัอยู่  

6. ใม่เป็น (ในปจัจุบนั) หรอืเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตัง้) ผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆซึ่งรวมถึงกำรให้
บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท 
บรษิัทย่อย บริษัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชพีเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้รกิำรทำง
วชิำชพีนัน้ดว้ย  

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั  

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
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กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 

ได้แก่ นำยเจรญิชยั  ชยัวกิรยั นำงสำวยุพนิ  ชยัวกิรยั หรอืนำยบุญอนันต์  ศรขีำว กรรมกำรสองในสำมลงลำยมอืชื่อ
ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

1. มอี ำนำจหน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดัฉบบัปี พ.ศ.2535 และกฎหมำยอื่นใดที ่ก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจ
หน้ำทีข่องกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรของบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

2. ปฏบิตัิหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้ ด ำเนินกำรตำมมติ     
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3. ก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรเงนิ นโยบำยกำรระดมเงนิทุน กำรบรหิำรเงนิทุน และ
นโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหฝ้ำ่ยจดักำรน ำไปปฏบิตั ิ

4. มอี ำนำจก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่มอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัได้ 

5. ก ำกบัดแูลกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมหรอืดกีว่ำเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้และก ำหนดแนวทำงแกไ้ขในกรณีทีม่อุีปสรรคในกำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

6. จดัให้มีกำรรำยงำนข้อมูลโดยทัว่ไป และข้อมูลงบกำรเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทัว่ไป อย่ำงถูกต้อง 
ครบถว้น โปร่งใส และเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

7. รบัทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบทีส่ ำคญั และก ำหนดแนวทำงปรบัปรุงแกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ประกอบดว้ย 

  ช่ือ   นามสกลุ สดัส่วน ต าแหน่ง 

      การถือหุ้น (%)   

1  นำยชลติ   ลมิปนะเวช - กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2  นำงสำวนำตยำ   อุ่ยวริชั - กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

3  นำยชยัพฒัน์   สหสักุล - กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหตุ :   1. นำยไพบูลย ์สุตนัตวิรคุณ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่31 ส.ค. 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่5/2556 

เมื่อวนัที ่24 กนัยำยน 2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำยชยัพฒัน์ สหสักุลด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยมวีำระต่อเนื่องจำกวำระของ
นำยไพบูลย ์สุตนัตวิรคุณ 

2. นำงสำวบุญณี กุศลโสภติ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบ

บญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รบัผิดชอบ จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัช ีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เหน็ว่ำจ ำเ ป็นและเป็นเรื่องส ำคญั       
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัได ้

2. สอบทำนให้บรษิัท มรีะบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล   
โดยสอบทำนรวมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอกและผูต้รวจสอบภำยใน 

3. พจิำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบรษิัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดย
ค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพยีงพอของทรพัยำกรและปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชนีัน้ 
รวมถงึประสบกำรณ์ของบุคลำกรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

4. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ใหม้คีวำมถูกตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่ น ทบทวน
นโยบำยกำรบรหิำรทำงกำรเงนิและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทบทวนกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทำงธุรกจิของผูบ้รหิำร 
ทบทวนร่วมกบัผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคญัๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยบญัญัติ ได้แก ่     
บทรำยงำนและกำรวเิครำะหข์องฝำ่ยบรหิำร เป็นตน้ 

6. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน   
ดงักลำ่ว ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยกำรดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
6.1 ควำมเหน็เกีย่วกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัถึงควำมถูกต้อง

ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้
6.2. ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั 
6.3. เหตุผลทีเ่ชื่อว่ำผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ 
6.4. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.5. รำยงำนอื่นใดที่เหน็ว่ำผู้ถือหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ประกอบดว้ย 
 

  ช่ือ   นามสกลุ สดัส่วน ต าแหน่ง 
      การถือหุ้น (%)   

1  นำยเจรญิชยั   ชยัวกิรยั - ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2  นำยบุญอนนัต ์  ศรขีำว - รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

หมำยเหตุ :  1. นำยบณัฑติ โชตวิรรณพร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร เมื่อวนัที ่16 ส.ค. 2556 

 

คณะผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ประกอบดว้ย 
 

  ช่ือ   นามสกลุ สดัส่วน ต าแหน่ง 
      การถือหุ้น (%)   

1  นำยเจรญิชยั   ชยัวกิรยั - ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2  นำยบุญอนนัต ์  ศรขีำว - รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

3  นำยก ำพล    พฒันำอนุกลู - 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 

4  นำยอมร   ธรรมอภพิล - 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยกำรตลำด 

หมำยเหตุ :  1. นำยบณัฑติ โชตวิรรณพร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร เมื่อวนัที ่16 ส.ค. 2556 

 

อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ 

 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดใหฝ้่ำยจดักำรมอี ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินงำนของบรษิทั ให้
เป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และก ำหนดอ ำนำจประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ดงันี้ 
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ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1) ก ำหนดภำรกจิ วตัถุประสงค์ แนวทำง และนโยบำยของบรษิัท รวมถึงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรโดยรวม เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแนวทำงหรอืหลกักำรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

2) ท ำกำรศกึษำ และแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกจิของบรษิทั โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์และผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั และน ำเสนอเขำ้พจิำรณำในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

3) พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่องบประมำณประจ ำปี ที่ได้รับกำรเสนอจำกกรรมกำรผู้จ ัดกำร ก่อนน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั และควบคุมดแูลค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทัแลว้ 

4) อนุมตัคิ่ำใชจ้่ำย หรอื กำรจ่ำยเงนิตำมโครงกำร หรอื กำรลงทุน หรอืกำรซื้อขำยทรพัยส์นิถำวรของบรษิทั ตำมมต ิ   
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

5) อนุมตัจิดัซือ้ จดัจำ้ง ท ำสญัญำ กำรจ่ำยเงนิ หรอื กำรกระท ำนติกิรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรคำ้โดยปกตขิอง
บรษิทั หรอื ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั 

6) อนุมตัแิต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง โยกยำ้ย ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ปรบัขึน้เงนิเดอืน และกำรเลกิจำ้งพนักงำนระดับบรหิำรระดบั
ผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปของบรษิทั 

7) มอี ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

8) มอี ำนำจในกำรลงนำมรบัรอง ส ำเนำ ลงนำมกำรยื่นค ำรอ้ง ค ำขอ รวมทัง้กำรขออนุญำตหรอืขออนุมตัต่ิอหน่วยงำน
รำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิตำมวตัถุประสงคข์องบรษิทั และรวมถงึใหส้ำมำรถมอบอ ำนำจช่วงใหแ้กบ่คุคล
อื่นไปกระท ำกำรแทนตนไดด้ว้ย ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่รวมถงึกำรมอบอ ำนำจทีจ่ะ
ท ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมสีว่นไดเ้สยีหรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

9) มอี ำนำจด ำเนินกำร รอ้งทุกข ์กล่ำวโทษ และ/หรอื ด ำเนินคด ีต่อผูท้ีเ่ขำ้ขำ่ยเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติ ฉ้อโกง ลกัทรพัย ์
หรอืเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำใด ๆ ทีอ่ำจน ำมำซึง่ควำมสญูเสยีต่อผลประโยชน์ หรอืสง่ผลใหเ้กดิควำมเสยีหำยรำ้ยแรง
ต่อบรษิทั 

10) พจิำรณำวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ก่อนเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั 

 ทัง้นี้ อ ำนำจด ำเนินกำรตำมขำ้งตน้น้ี ไม่รวมถงึกำรอนุมตัริำยกำรทีท่ ำใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืบุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย 
รวมทัง้รำยกำรทีก่ ำหนดใหต้อ้งขอควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหุน้ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

1) ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค์ แนวทำงและนโยบำยของบรษิัท รวมถึงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรโดยรวม เพื่อให้เป็น
ด ำเนินไปในแนวทำงหรอืหลกักำรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

2) ก ำหนดนโยบำยทำงกำรตลำด 
3) พจิำรณำงบประมำณประจ ำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และก ำหนดงบประมำณและอ ำนำจหน้ำทีข่องแต่ละ

หน่วยงำนหรอืบุคคล ตลอดจนขัน้ตอนด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนในกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปีทีต่ัง้ไว ้และ
ควบคุมดแูลกำรใชจ้่ำยตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ 

4) อนุมตัคิ่ำใชจ้่ำย หรอืกำรจ่ำยเงนิตำมโครงกำร หรอืกำรลงทุน หรอืกำรซือ้ขำยทรพัยส์นิถำวรของบรษิทัตำมทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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5) กำรแกไ้ขสญัญำและกำรเลกิสญัญำ ซึง่มสีำระส ำคญัตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
6) อนุมตัจิดัซือ้จดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ กำรจ่ำยเงนิหรอืกำรกระท ำนิตกิรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรคำ้โดยปกติ

ของบรษิทั หรอืตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั 
7) มอี ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัท ต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั 
8) มอี ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ปรบัขึน้เงนิเดอืน พนกังำนระดบัต ่ำกว่ำผูจ้ดักำรฝำ่ย 
9) ด ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทั 
10) มอี ำนำจในกำรลงนำมรบัรองส ำเนำ ลงนำมยื่นค ำร้อง ค ำขอ รวมทัง้กำรขออนุญำตหรือขออนุมตัิต่อหน่วยงำน

รำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิตำมวตัถุประสงคข์องบรษิทั และรวมถงึสำมำรถมอบอ ำนำจช่วงใหบุ้คคลอื่น
ไปกระท ำกำรแทนตนไดด้ว้ย  

11) มอี ำนำจด ำเนินกำร รอ้งทุกข ์กล่ำวโทษ และ/หรอื ด ำเนินคด ีต่อผูท้ีเ่ขำ้ขำ่ยเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติ ฉ้อโกง ลกัทรพัย ์
หรอืเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำใดๆ ทีอ่ำจน ำมำซึง่ควำมสญูเสยีต่อผลประโยชน์ หรอืส่งผลให้เกดิควำมเสยีหำยรำ้ยแรง
ต่อบรษิทั 

12) พจิำรณำวำระต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งต้น ไม่รวมถงึกำรมอบอ ำนำจทีจ่ะท ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมสี่วนไดเ้สยี
หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 บรษิทัอยูใ่นระหว่ำงกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล และ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยคำดว่ำจะด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ภำยในปี 2557  

 

องคป์ระกอบและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 
องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทซึ่งสำมำรถสรุป

สำระส ำคญัไดด้งันี้  
 

คณะกรรมกำรของบรษิทัมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัรและกรรมกำรทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่กฏหมำยก ำหนดและ มี
กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิทัแต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำมคน 

 
ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะเลอืกตัง้กรรมกำร โดยให้นับว่ำผูถ้ือหุน้มคีะแนน

เสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง และผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงของตนทีม่อียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว
หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้

กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรใหใ้ชเ้สยีงขำ้งมำก หำกมคีะแนนเสยีงเทำ่กนัใหผู้เ้ป็นประธำนทีป่ระชุม
เป็นผู้ออกเสยีงชี้ขำดในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 
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องคป์ระกอบและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็นบุคลำกรผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอก ซึง่ผ่ำนกำรคดัเลอืกและแต่งตัง้จำกทีป่ระชุม
กรรมกำรบริษัท ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ และ 1 ใน 3 ท่ำน จะได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้น
กำรบญัชหีรอืกำรเงนิ และมคีวำมรูต่้อเนื่องเกีย่วกบัเหตุทีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งจะมผีลให้
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรง                                          
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
 

เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืมเีหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ไดจ้นครบ
วำระมีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคอื 3 คนคณะกรรมกำรบริษัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบรำยใหมใหค้รบถว้นในทนัทหีรอือย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีจ่ ำนวนสมำชกิไม่ครบถ้วนเพื่อให้
เกดิควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
องคป์ระกอบและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริหาร  
           คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรโดยแต่งตัง้บุคคลที่เหมำะสมเพื่อ เป็นคณะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี 2555-2556 บรษิัท ได้มกีำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทัง้ 2 คณะ คอื คณะกรรมกำรบรษิัท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบและขออนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี โดยมรีำยละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการ 250,000       250,000       250,000       250,000       

กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ) 150,000       150,000       200,000       200,000       

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชุม)

ประธานกรรมการ 10,000         10,000         10,000         10,000         

กรรมการ 10,000         10,000         10,000         10,000         

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
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ขอ้มลูสรุปสถติกิำรเขำ้ร่วมประชมุ และไดร้บัเงนิค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
สรุปไดด้งันี้ 
 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

ช่ือ-นามสกลุ 2556 

ประชมุคณะกรรมการ ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 นำยมัน่สนิ ชยัวกิรยั 4/6   

2 นำยเจรญิชยั ชยัวกิรยั 5/6   

3 นำงสำวยุพนิ ชยัวกิรยั 6/6   

4 นำยกติตศิกัดิ ์ชยัวกิรยั 3/6   

5 นำยบณัฑติ  โชตวิรรณพร 4/4   

6 นำยบุญอนนัต ์ ศรขีำว 5/6   

7 นำยชลติ ลมิปนะเวช 4/6  2/4  

8 นำงสำวนำตยำ อุ่ยวริชั 6/6  4/4  

9 นำยไพบลูย ์สตุนัตวิรนำย 4/5  3/4  

  
นำยชยัพฒัน์ สหสักุล 1/5  1/4  

  
รวม 42/51 10/12 

หมำยเหตุ :  1. นำยบณัฑติ โชตวิรรณพร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่16 ส.ค. 2556 
2. นำยไพบูลย ์ สุตนัตวิรคุณ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่ 31 ส.ค. 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 
5/2556 เมื่อวนัที่ 24 กนัยำยน 2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำยชยัพฒัน์ สหสักุลด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยมวีำระต่อเนื่องจำก
วำระของนำยไพบูลย์ สุตนัตวิรคุณ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

 

 

  

2555 2556

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

1 คุณมัน่สนิ ชยัวกิรยั                           280,000                           290,000

2 คุณเจรญิชยั ชยัวกิรยั                             40,000                             50,000

3 คุณยุพนิ ชยัวกิรยั                             40,000                             60,000

4 คุณกติตศิกัดิ ์ชยัวกิรยั                             40,000                             30,000

5 คุณบณัฑติ  โชตวิรรณพร                             40,000                             40,000

6 คุณบุญอนันต ์ ศรขีำว                             40,000                             50,000

7 คุณชลติ ลมิปนะเวช                           190,000                           190,000

8 คุณนำตยำ อุ่ยวริชั                           180,000                           210,000

9 คุณไพบูลย์ สุตนัตวิรคุณ                           190,000                           190,000

คุณชยัพฒัน์ สหสักุล                                   -                               10,000

รวม 1,040,000 1,120,000

ช่ือ-นามสกลุ

2555 2556

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

1 คุณชลติ ลมิปนะเวช                                  290,000                                  270,000

2 คุณนำตยำ อุ่ยวริชั                                  230,000                                  240,000

3 คุณไพบูลย ์สุตนัตวิรคุณ                                  240,000                                  230,000

คุณชยัพฒัน์ สหสักุล                                          -                                      10,000

รวม 760,000 750,000

ช่ือ-นามสกลุ
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การก ากบัดแูลกิจการ 
 
    กำรก ำกบัดูแลกจิกำร (Corporate Governance) หรอืบรรษัทภิบำลตำมควำมหมำยของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยคอืระบบทีจ่ดัให้มโีครงสรำ้งและกระบวนกำรของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยจดักำรและผูถ้อืหุ้น 
เพื่อสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั น ำไปสูควำมเจรญิเตบิโต และเพิม่มูลค่ำให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยำวโดยค ำนึงถึงผู้มี
ส่วนไดเ้สยีอื่นดว้ย ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดด้ ำเนินธุรกจิภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดตีำมหลกัเกณฑ์กำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เพื่อเสรมิสรำ้งองคก์รให้มี
ระบบกำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธิภำพและเป็นพืน้ฐำนของกำรเตบิโตทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื ซึง่สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 หมวด
ดงันี้  
 

            1.    สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
            2.    กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
            3.    บทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
            4.    กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรงใส  
            5.    ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 
หมวดท่ี 1 และ 2 สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 

            บรษิัทเคำรพสทิธขิองผู้ถือหุ้นและกำรปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนัทัง้สทิธพิื้นฐำนตำมกฎหมำย  เช่น 
กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ กำรอนุมตัจิ่ำยเงนิปนัผล กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
เป็นตน้ และสทิธมิำกกว่ำสทิธติำมกฎหมำยโดยเปิดเผยขอ้มูลขำวสำรต่ำงๆทีส่ ำคญัให้ผูถ้อืหุน้รบัทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
ของบรษิทั  
                           
            ในเรื่องกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระ
กำรประชุมและเสนอชื่อกรรมกำรบรษิัทล่วงหน้ำตัง้แต่กลำงเดอืนกุมภำพนัธ์โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ เช่น สดัสว่นกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่สนอ รำยละเอยีดของขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำ ช่องทำงรบัเรื่อง ก ำหนดเวลำรบั
เรื่อง และได้มกีำรแจงขอ้มูลผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรำยละเอยีด
หลกัเกณฑใ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ส่วนกำรส่งหนังสอืเชญิประชุม บรษิทัไดแ้นบขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำในแต่ละวำระ
ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบรวมทัง้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบต่ำงๆ และรำยชื่อกรรมกำรอสิระในกรณีไม่สำมำรถมำร่วมประชุมได้
แต่ต้องกำรตัวแทนในกำรมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมพร้อมเอกสำรแนบทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษในเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้ำเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำขอ้มลูก่อนไดร้บัเอกสำรฉบบัจรงิ  
 

            ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นซึ่งไม่สำมำรถ
หลกีเลีย่งได ้เมื่อเริม่ประชุมประธำนในทีป่ระชุมจะแจง้กฎเกณฑ์ทีใ่ชใ้นกำรประชุมและให้สทิธผิูถ้อืหุน้ได้เลอืกกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบักำรประชุมหรือ
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั ภำยหลงักำรประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัภำยใน 14 วนั  
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            ส ำหรบักำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน คณะกรรมกำรมีนโยบำยมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่
รบัทรำบขอ้มูลภำยใน น ำขอ้มูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรำยละเอยีดอยู่ในหวัขอ้กำรดูแลกำรใช้
ขอ้มลูภำยในนอกจำกน้ีในเรื่องกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง บรษิทัมมีำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยง ซึง่กรรมกำรทีม่สี่วนได้เสยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกระบวนกำรพจิำรณำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทั
กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 
 
หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
 

            บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรดแูลและค ำนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทั ตัง้แต่ผูถ้อื
หุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ตำมสทิธทิีม่ตีำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สว่นรวม คณะกรรมกำรจงึไดก้ ำหนดนโยบำยไวใ้นจรยิธรรมธุรกจิ ส ำหรบัใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตั ิเพื่อใหค้ณะกรรมกำร
ฝำ่ยบรหิำรและพนักงำนของบรษิทัยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินกำรด ำเนินงำนโดยถอืเป็นภำระหน้ำที ่และเป็นวนิัยทีทุ่กคน
พงึปฏบิตั ิซึง่สรุปไดด้งันี้  
 

พนกังำน : บรษิทัปฏบิตักิบัพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและ
ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม 

คู่คำ้ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม เช่น ไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกบัคู่ค้ำ และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ตกลงไว้อย่ำง
เคร่งครดัรวมถงึพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คำ้และคู่สญัญำและมคีวำมเชื่อถอืซึง่
กนัและกนั 

ลกูคำ้ : บรษิทัเอำใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ โดยรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรขำยสนิคำ้และ
กำรใหบ้รกิำรในรำคำทีเ่ป็นธรรม และรกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยสจุรติ เป็น
ตน้ 

คู่แขง่ : บริษัทประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดี รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำร
แข่งขนั หลกีเลีย่งวธิกีำรที่ไม่สุจรติเพื่อก่อใหเ้กดิควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 
หรอืท ำลำยคู่แขง่ขนั 
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ชุมชน : บรษิัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิควบคู่ไปกบักำรรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม โดยปฏบิตัิ
ตำมขอ้กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรดแูลเรื่องสิง่แวดลอ้มและมมีำตรกำรกำร
จดักำรเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินงำน  

 

บรษิทัไดม้กีำรรณรงคใ์หพ้นกังำนช่วยกนัประหยดัทรพัยำกรและพลงังำนดำ้นต่ำงๆ ทัง้กำรใช้
ไฟฟ้ำ น ้ำประปำและโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใช้น ้ำมนั นอกจำกนี้บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบั
ชุมชนบรเิวณส ำนักงำนใหญ่และโรงงำนอย่ำงสม ่ำเสมอโดยมกีจิกรรมส ำคญัทีด่ ำเนินกำรในปี 
2556 ไดแ้ก่ 

 กำรมอบเงนิและอุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนและเครื่องอุปโภคบรโิภคให้แก่โรงเรียน
ธรรมกิวทิยำ (เดมิชื่อโรงเรยีนกำรศกึษำวทิยำศำสตร์คนตำบอด )ซึ่งอยู่ในสงักดัของ
มลูนิธธิรรมกิชนเพื่อคนตำบอดในประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

 กำรมอบเงนิและอุปกรณ์สนบัสนุนงำนกำชำดจงัหวดัเพชรบุร ี
 กำรมอบอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรประชุมประจ ำปีของชุมชนหมู่ 6 หนองชุมพล เขำ

ยอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี
 กำรสนบัสนุนกจิกรรมวนัลอยกระทง ณ วดัหนองชุมพล เขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี

 
ทัง้นี้ผูม้สี่วนไดเ้สยีสำมำรถส่งควำมคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมกำรบรษิทัผ่ำนทำงเลขำนุกำรบรษิัท 

ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัทหรอืทำงไปรษณีย์ และหำกผู้ใดพบกำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืจรรยำบรรณ รำยงำนทำง
กำรเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง สำมำรถแจง้ขอ้มูลผ่ำนเลขำนุกำรบรษิทั โดยบรษิทัจะคุม้ครองผู้
แจง้เบำะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบำะแส และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำตรวจสอบขอ้มลูและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบต่อไป  

        
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส                                                                                                                     
 

            บรษิทัจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำร
เงนิทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูขององคก์ร กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ โครงสรำ้ง
คณะกรรมกำรรวมทัง้ข่ำวสำรต่ำงๆทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัท ซึ่งขอ้มูลส่วนใหญ่จะมทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และ
สำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ56-1) และงบกำรเงนิของบรษิทัได้ ซึง่จะท ำ
ใหผู้้ถือหุ้นหรอืนักลงทุนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้สะดวก นอกจำกนี้ บรษิัทได้จดัตัง้หน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อท ำ
หน้ำทีส่ือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้นกัลงทุนและนกัวเิครำะหห์ลกัทรพัยท์ัว่ไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
 
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

 
โครงสรา้งของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัมทีัง้หมด 8 คน ประกอบดว้ย 
 กรรมกำรอสิระซึง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบดว้ย จ ำนวน 3 คน (นำยชลติ ลมิปนะเวช, นำงสำวนำตยำ  อุ่ยวริชั และนำย

ชยัพฒัน์ สหสักุล) 
 กรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนจำกกลุ่มผู้ถอืหุน้หลกั 5 คน (ได้แก่ นำยมัน่สนิ ชยัวกิรยั นำยกติตศิกัดิ ์ชยัวกิรยั นำงสำว

ยุพนิ ชยัวกิรยั นำยเจรญิชยั ชยัวกิรยั และนำยบุญอนนัต ์ ศรขีำว)  
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กรรมกำรที่มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัทได้แก่ นำยเจรญิชยั ชยัวกิรยั นำงสำวยุพนิ ชยัวกิรัย และนำยบุญ
อนนัต ์ ศรขีำว กรรมกำรสองในสำมลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั  

 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒหิลำกหลำยสำขำทัง้ดำ้น บญัชกีำรเงนิ กำรตลำด เศรษฐศำสตร ์
กำรก ำกบัดูแล รวมถึงงำนวศิวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอสิระทัง้หมด คณะกรรมกำรบรหิำร 
ในปี 2557 คณะกรรมกำรบรษิัทจะด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพิม่เติม ได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยมี
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และคุณสมบตัซิึง่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรชุดย่อยจะรำยงำนผลกำร
ปฏบิตัิงำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบเป็นรำยไตรมำส ทัง้นี้กรรมกำรอสิระซึง่มไิดเ้ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัจะมกีำร
ประชุมกนัเป็นประจ ำโดยไม่มฝีำ่ยบรหิำรเขำ้ร่วม 
 

            คณะกรรมกำรบรษิทัได้พจิำรณำเหน็ชอบวสิยัทศัน์ ทศิทำงแนวโน้มของธุรกจิ ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (ถ้ำมี) ส่วน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบรษิัทยงัไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บรษิัทจงึเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนซึง่จะถูกน ำเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำและ
อนุมตัิ ทัง้นี้ ได้มกีำรเปรยีบเทยีบกบัอุตสำหกรรมและพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกอบ  คณะกรรมกำร
บรษิทัไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ยกเวน้คณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทัมนีโยบำยจะจดัตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนในปี 2557  

 
จรรยาบรรณทางธรุกิจ นโยบายและวิธีปฏิบติัในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 

กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืเขำ้
เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมกำรของหำ้งหุน้สว่น บรษิทัเอกชน หรอืหน่วยงำนอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนัและ
เป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรอืเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี กรรมกำรบรษิทัไม่
ควรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบยีนอื่นหรอืบรษิัทจ ำกดัอื่นที่จดัตัง้ขึ้นตำมประมวลกฏหมำยแพ่งและ
พำณิชยห์รอืพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดัฉบบัปี พ.ศ.2535 เกนิกว่ำ 5 บรษิทั และกรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบ
โดยไม่ชกัชำ้หำกมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืมกีำรถอืหุ้นหรอืหลกัทรพัย์
อีน่ๆ ในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
 
การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเอง เพื่อร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปญัหำเพื่อกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยใชแ้บบประเมนิทีเ่สนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 
การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร โดยมีนโยบำยที่จะพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง ดงันี้ 
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กรรมกำรเขำ้ใหม่  บรษิัทก ำหนดให้มกีำรปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหม่ และพบปะกบัผู้บรหิำรเพื่อให้กรรมกำรสำมำรถ
สอบถำมขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบักำรท ำธุรกจิของบรษิทัและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรรมกำรปจัจุบนั  บรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมกำรปจัจุบนัไดร้บักำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง โดยสนับสนุนใหก้รรมกำรเขำ้รบักำร
อบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งของ IOD หรอืหลกัสตูรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 

หลงัจำกมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแลว้ คณะกรรมกำรดงักล่ำวจะมหีน้ำทีก่ ำหนด
นโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกกรรมกำรผูจ้ดักำร และนโยบำยในกำรสบืทอดต ำแหน่ง โดยมกีระบวนกำรสรรหำที่
ชดัเจนและโปร่งใส  

 
การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  
 

            บรษิทัมนีโยบำยมใิหก้รรมกำรผูบ้รหิำรและพนกังำนทีร่บัทรำบขอ้มลูภำยในน ำขอ้มลูภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตนและผูอ้ื่น โดยบรษิทัมแีนวทำงปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

1.    บรษิทัใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผู้บรหิำรเกี่ยวกบักำรใช้ขอ้มูลภำยในหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทั และบรษิทัย่อยของตนคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะรวมถงึบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  

 

2. กรรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีจ่ดัท ำและสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ของบรษิทัของตนคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยโ์ดยตอ้งรำยงำนดงันี้  

 รำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ต่อ
ประชำชนหรอืวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร  

 รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ (แบบ 59-2) อนัเนื่องมำจำกกำรซื้อ ขำยโอนหรือรบัโอน
หลกัทรพัยท์ัง้นี้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับตัง้แต่มกีำรซือ้ ขำยโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้และใหส้่งส ำเนำ
รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยด์งักล่ำวใหแ้กบ่รษิทัภำยในวนัทีส่ง่รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

 

3.     บรษิทั มนีโยบำยดแูลผูบ้รหิำรและพนกังำนไม่ใหน้ ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่เป็น
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะแลว้ และไดแ้จง้ใหผู้บ้รหิำรทรำบถงึภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย ์ตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ หำกพบว่ำกรรมกำรหรอืผู้บรหิำร
รวมทัง้พนักงำนทีร่บัทรำบขอ้มูลภำยในฝ่ำฝืนจรยิธรรมธุรกจิในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบักำรใช้ขอ้มูลภำยในและท ำให้
บรษิัทไดร้บัควำมเสื่อมเสยีหรอืเสยีหำย บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมที่เหน็ว่ำเหมำะสมซึง่รวมถงึกำรประสำนงำนกบั
หน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
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การควบคมุภายใน 
 
           บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบภำยในโดยบรษิทัด ำเนินกำรว่ำจำ้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ำกดั  
เป็นผูต้รวจสอบภำยในอสิระตัง้แต่ปี 2550 จนถงึปจัจุบนัเพื่อตรวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภำยใน โดยมหีน้ำทีแ่ละ
ควำมผดิชอบหลกัๆดงันี้  
 

 จดัท ำแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี  
 สอบทำนและใหค้ ำแนะน ำแก่ฝำ่ยต่ำงๆเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม  
 จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมแผนงำนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้  
 ประเมนิควำมเสีย่งและควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัท พร้อมจดัท ำรำยงำนเพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 สอบทำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์

ก ำหนด  
 

           ในปี 2556 โดยพจิำรณำจำกรำยงำนของฝำ่ยตรวจสอบภำยในและของผูส้อบบญัช ีซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ได้
ใหค้วำมเหน็สอดคลอ้งกนัว่ำไม่พบประเดน็ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระสำคญัในปี 2556 ดงันัน้จงึเหน็ว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
มคีวำมเพยีงพอและเหมำะสม  
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ปัจจยัความเส่ียง  
 
1. ความเส่ียงจากต้นทุนสินค้ามีมูลค่าผนัแปรตามราคาตลาดโลก 

 

ต้นทุนหลกัของผลติภณัฑถ่์ำนหนิของบรษิทั คอื ค่ำถ่ำนหนิ และค่ำระวำงเรอื ซึง่จะมรีำคำผนัแปรไปตำมรำคำ
ตลำดโลกและส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสนิค้ำของบรษิัทโดยเฉพำะหำกรำคำถ่ำนหนิ หรอืค่ำระวำงเรอืมกีำรปรบั
รำคำเพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหต้น้ทุนสนิคำ้ของบรษิทัสงูขึน้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว บรษิทัท ำสญัญำซือ้ขำยถ่ำน
หนิ ระยะยำวเฉลีย่ 6 เดอืนถงึ 1 ปีกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย/ผูผ้ลติหลกั โดยมกีำรตกลงก ำหนดรำคำและปรมิำณซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ส ำหรบัค่ำระวำงเรอื จะมกีำรตกลงรำคำล่วงหน้ำเช่นกนั และเนื่องจำกบรษิทั ใชร้ะยะเวลำประมำณ 1-2 เดอืน ตัง้แต่กำร
ขนส่งสนิคำ้จำกต่ำงประเทศ จนกระทัง่สนิคำ้จ ำหน่ำยออกไป ดงันัน้ในกรณีทีร่ำคำถ่ำนหนิมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้ลงตำม
ภำวะตลำดโลก บรษิทั จงึยงัคงสำมำรถควบคุมตน้ทุนสนิคำ้ใหค้งทีไ่วไ้ดร้ะยะหนึ่งเพื่อใหส้ำมำรถจดัสง่สนิคำ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ใน
ประเทศในรำคำทีต่กลง ไวเ้ดมิ โดยไม่มผีลกระทบดำ้นรำคำตน้ทุนสนิคำ้ทีผ่นัผวนตำมรำคำตลำดโลก 

 
2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ปจัจุบนับรษิทั มกีำรใชเ้งนิตรำต่ำงประเทศสกุลดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำเป็นหลกัในกำรช ำระค่ำสนิคำ้ถ่ำนหนิและ  
ค่ำระวำงเรอื ในขณะทีก่ำรขำยเป็นกำรขำยภำยในประเทศ ซึง่รำยไดท้ัง้หมดเป็นเงนิบำท  ดงันัน้บรษิทั จงึมคีวำมเสีย่ง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน หำกเกดิสถำนกำรณ์ทีอ่ตัรำแลกเปลี่ยนค่ำเงนิบำทเปลี่ยนแปลงไปในทศิทำงที่
ปรบัตวัอ่อนค่ำลง ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมตีน้ทุนกำรน ำเขำ้เพิม่สงูขึน้  
 

ในปี 2556 ทีผ่่ำนมำ บรษิทั ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมเสีย่งดงักล่ำว อนัเนื่องมำจำกกำรอ่อนค่ำของสกุล
เงนิดอลล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ แต่เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งบรษิทัจะพจิำรณำกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 

Contract) ส ำหรบัถ่ำนหนิและค่ำระวำงเรอื โดยเชื่อว่ำจำกนโยบำยดงักล่ำว บรษิทัจะสำมำรถจ ำกดัควำมเสีย่งในเรื่องของ
อตัรำแลกเปลีย่นลงได ้

 
3. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่น้อยราย 
 

บรษิทัน ำเขำ้ถ่ำนหนิส่วนใหญ่จำกประเทศอนิโดนีเซยีซึง่เป็นแหล่งส่งออกถ่ำนหนิทีใ่หญ่ตดิอนัดบั  1 ใน 3 ของ
โลก ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษิทัจดัซือ้ถ่ำนหนิผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัเพยีง 2-3 รำย ทัง้นี้หำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัดงักล่ำว ยกเลกิกำร
ขำยถ่ำนหนิใหก้บับรษิทั อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมนียัส ำคญักบัทำงบรษิทัได ้
 

จำกประสบกำรณ์กำรจดัซื้อถ่ำนหินผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลำยรำยในอดีต พบว่ำสนิค้ำส่วนใหญ่มีคุณภำพไม่
แน่นอนและมรีำคำค่อนขำ้งสงู  แต่หลงัจำกทีบ่รษิทัสำมำรถตดิต่อซือ้ขำยกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัในปจัจุบนัมำเป็นระยะเวลำ
หนึ่ง พบว่ำผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมคีุณภำพของถ่ำนหนิทีแ่น่นอน เนื่องจำกมกี ำลงักำรผลติและปรมิำณถ่ำนหนิทีส่ำมำรถ
รองรบัค ำสัง่ซื้อของบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้บรษิัทจึงได้จดัท ำสญัญำในเบื้องต้น เพื่อตกลงสัง่ซื้อสนิค้ำจำกผู้จดั
จ ำหน่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดอืน ในปรมิำณทีส่อดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
 

อย่ำงไรกต็ำม นอกจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัดงักล่ำวแลว้ บรษิทัยงัไดส้รำ้งควำมสมัพนัธแ์ละสัง่ซือ้สนิคำ้จำกผูจ้ดั
จ ำหน่ำยรำยอื่น อกีประมำณ 5 - 6 รำย เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัรำยดงักล่ำว และ
บรษิทัยงัมนีโยบำยทีจ่ะจดัหำคูค่ำ้ เพิม่ขึน้อกีไม่ต ่ำกว่ำ 2 - 3 รำย ภำยในปี 2557 นี้  
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4. ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
 

แมถ่้ำนหนิจะเป็นพลงังำนทดแทนทีใ่หพ้ลงังำนทีส่งูต่อผลผลติในภำคอุตสำหกรรมหลำยประเภท  โดยมรีำคำ
ตน้ทุนทีต่ ่ำ แต่ถ่ำนหนิกม็ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเช่นกนั โดยเมื่อถ่ำนหนิเกดิกำรเผำไหมน้ัน้ ออกซเิจนในอำกำศจะท ำ
ปฏกิริยิำกบัถ่ำนหนิทีม่สี่วนประกอบของก ำมะถนั ท ำใหเ้กดิก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ ำใหเ้กดิโรค
เกีย่วกบัทำงเดนิหำยใจ และฝุน่ละอองของถ่ำนหนิอำจท ำใหเ้กดิโรคภูมแิพ ้โดยเฉพำะถ่ำนหนิประเภทลกิไนตจ์ะก่อใหเ้กดิ
มลภำวะกบัสิง่แวดลอ้มสงู ในขณะทีถ่่ำนหนิประเภทอื่นๆ จะก่อใหเ้กดิมลภำวะกบัสิง่แวดลอ้มน้อยมำกกว่ำ 
 

ปจัจุบนับรษิทัไดน้ ำเขำ้ถ่ำนหนิประเภทบทิมูนิสัและซบับทิมูนิสั โดยถ่ำนหนิทัง้ 2 ประเภทดงักล่ำวเป็นถ่ำนหนิ ทีม่ี
คุณภำพดแีละมสีว่นประกอบของก ำมะถนัในระดบัต ่ำ (ปรมิำณก ำมะถนัอยู่ในช่วง 0.1-1.5 เปอรเ์ซน็ต์ เมื่อเทยีบกบัน ้ำมนั
เตำซึง่เป็นพลงังำนทดแทนอกีประเภทหนึ่งทีถู่กใชม้ำกในหลำยอุตสำหกรรมมกี ำมะถนัอยู่ในช่วง 0.1-3.0 เปอรเ์ซน็ต์) ท ำ
ใหม้ผีลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มน้อยเมื่อน ำมำใชง้ำน  
 

นอกจำกนี้ บรษิัท มรีะบบในกำรจดัเกบ็ถ่ำนหนิที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมมีำตรกำรในกำรควบคุม
ละอองฝุน่อย่ำงเขม้งวด เช่น กำรพ่นน ้ำดกัฝุน่รอบพืน้ทีโ่รงงำนเพื่อป้องกนักำรฟุ้งกระจำย กำรจดัใหม้ผีำ้ใบคลุมรอบกอง
ถ่ำนหนิอย่ำงมดิชดิ กำรสร้ำงรัว้รอบคลงัสนิคำ้ และรถทีบ่รรทุกถ่ำนหนิทุกคนันัน้จะมผีำ้ใบปิดคลุมมดิชดิ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิเศษถ่ำนหนิตกพืน้ หรอืฟุ้งกระจำยในระหว่ำงกำรขนสง่ เป็นตน้  
 
 
5. ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัช าระหน้ีจากลูกค้า 

 

 จำกภำวะเศรษฐกจิทีม่ปีจัจยัภำยนอกทีผ่นัผวนหลำยประกำร เช่น อตัรำแลกเปลีย่น รำคำวตัถุดบิ อตัรำเงนิเฟ้อ 
วกิฤตเิศรษฐกจิในต่ำงประเทศ รวมทัง้ปญัหำทำงกำรเมอืง อำจส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม ท ำใหลู้กคำ้บำงรำยของ
บรษิทัประสบปญัหำสภำพคล่อง ซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรช ำระหนี้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
 เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรไม่ได้รบัช ำระหนี้ บรษิทัจะท ำกำรตรวจสอบฐำนะกำรเงนิ ชื่อเสยีงของลูกค้ำ 
และขอ้มลูทำงกำรเงนิอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ก่อนตดัสนิใจอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อ และในบำงกรณี บรษิทัจะขอหลกัประกนักำรช ำระ
เงนิก่อนกำรขำย เช่น เงนิจ่ำยล่วงหน้ำหรอืหนังสอืค ้ำประกนักำรช ำระเงนิ ส ำหรบัลูกหนี้ทีค่ำดว่ำจะเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดน้ัน้ 
บรษิัทจะพจิำรณำตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และติดตำมทวงหนี้ดงักล่ำวจนถึงที่สุด หรอืหำกจ ำเป็น บรษิัทจะ
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ รวม 
3 ท่ำน สำหรบักำรประชุมครัง้ที ่1-3/2556 ไดแ้ก่ นำยชลติ ลมิปนะเวช เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวนำตยำ อุ่ย
วริชั และนำยไพบลูย ์สตุนัตวิรคุณ ต่อมำนำยไพบูลย์ สุตนัตวิรคุณ ลำออกเนื่องจำกมภีำรกจิเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ จงึเรยีนเชญิ 
ดร.ชยัพฒัน์ สหสักุล มำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน โดยมวีำระต่อเนื่องจำกวำระของนำยไพบูลย์ สุตนัตวิรคุณ และ ดร.
ชยัพฒัน์ สหสักุล ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 4/2556 กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนเป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้
ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ในดำ้นบญัช ีกำรเงนิ กำรตลำด กฎหมำย กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร รวมทัง้ธุรกจิ ถ่ำนหนิ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมขอบเขต หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 4 ครัง้ โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำนดงัต่อไปนี้  
 

                         
ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชใีนเรื่องที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่สรุปสำระสำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ไดด้งันี้ 
 
สอบทานงบการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิสำหรบัปี  2556 
ร่วมกบัผู้สอบบญัชี และฝ่ำยบรหิำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำงบกำรเงนิได้จดัทำขึน้อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคญัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ ครบถ้วน และเชื่อถอืได้ สอดคลอ้งกบักฎหมำยและ
ประกำศทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้พจิำรณำกำรนำมำตรฐำนกำรบญัชใีหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ กำรตคีวำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรบญัชแีละแม่บทกำรบญัชทีีม่กีำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  
มำปฏบิตัแิลว้ รวมถงึไดม้กีำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีำ่ยบรหิำรร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหค้วำมมัน่ใจวำ่
ผูส้อบบญัชมีคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตังิำน  
 

สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใน
กรณีทีเ่กดิรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจทำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั
ฯ ใหม้คีวำมถูกต้องครบถ้วน เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่ำไดด้ำเนินตำมหลกัเกณฑ์ทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) 
ก ำหนด โดยบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
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สอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ ในปี 2556 โดยพจิำรณำจำกรำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในและของผูส้อบบญัช ีซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ได้
ใหค้วำมเหน็สอดคลอ้งกนัว่ำไม่พบประเดน็ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระสำคญัในปี 2556 ดงันัน้จงึเหน็ว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
มคีวำมเพยีงพอและเหมำะสม  
 

การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน พจิำรณำอนุมตัขิอบเขตและแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2556 และพจิำรณำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยใหผู้ต้รวจสอบรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อควำมเป็นอสิระของผูต้รวจสอบ
ภำยใน  
 

การสอบทานการบริหารความเส่ียง ทบทวนกบัฝ่ำยบรหิำรในเรื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และติดตำมกำรดำเนินกำร 
รวมทัง้เสนอใหม้กีำรกำหนดกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรควำม
เสีย่งอย่ำงต่อเนื่อง และพจิำรณำกำรป้องกนัและจดักำรควำมเสีย่งสำคญัของธุรกจิทัง้ปจัจุบนัและทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 
พรอ้มทัง้กำหนดมำตรกำรเพิม่เตมิเพื่อกำรปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึ้น้ 
 
การสอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์้อกาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฎบิตัติำมประกำศของสำ
นกังำนคณะกรรมกำรกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดำเนินธุรกจิอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสดุ รวมทัง้กำรปฎบิตัต่ิอ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ยควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดต้ำมหลกักำรกำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
ทัง้นี้เพื่อสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 
พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจำปี 2557 โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัคิวำมรูท้ำงดำ้นธุรกจิและประสบกำรณ์ 
ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน และมมีตใิหเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมใหญ่สำมญั ผู้
ถอืหุน้ประจำปี 2557 ใหแ้ต่งตัง้คุณจติตรำพร กลิน่เกลำ ผูส้อบบญัชเีลขที ่3726 หรอื คุณโกศล แยม้ลมีูล ผูส้อบบญัชเีลขที ่
4575 จำกบรษิทั บดีโีอ จำกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจำปี 2557  
 
วนัที ่14 มนีำคม 2557  
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
นำยชลติ ลมิปนะเวช  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
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รายการระหว่างกนั 
 

ในกำรประกอบธุรกจิ บรษิทัไดม้กีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิทัย่อยและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยขอ้มูล
รำยละเอยีดรำยกำรระหว่ำงกนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้  9, 10 และ 19 ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 
 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
เมื่อบรษิทัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดด้แูลใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัติำมเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั
ของบรษิทั 
 

ทัง้นี้ หำกมรีำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพจิำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกจิปกตใินตลำด และมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำทีเ่กดิขึน้จรงิกบับุคคลภำยนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำม
ช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึน้ บรษิทัจะใหผู้เ้ชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบหรอืกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 

บรษิัทได้ยดึถือตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและ /หรอืกำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนซึง่จะมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิกำรปฏบิตัริวมถงึกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผูล้งทุนทัว่ไป และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กำรขออนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไว้ ทัง้นี้กรรมกำรหรอืผูถ้อื
หุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธิอ์อกเสยีงในกระบวนกำรพจิำรณำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 
 

หรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัรวมทัง้การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยใ์นอนาคต 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตจะตอ้งเป็นไปตำมมำตรกำรทีไ่ดก้ ำหนดไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

 
 
 

 
 
  



 

                                                                                                                                                           รายงานประจ าปี 2556 
                                                                     บรษัิท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)                                                                                              37 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
  

คณะกรรมกำรบริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน) ได้จดัให้มีงบกำรเงินเพื่อแสดงถึง
ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ส ำหรบัปี  2556 ภำยใต้พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ 2535 
และกฎระเบยีบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และคณะกรรมกำร เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบกำรเงินของบรษิัทที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยขอยนืยนัว่ำงบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำรตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และถือปฏบิตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงั และประมำณกำรที่ดี
ทีส่ดุในกำรจดัท ำ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
   

คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรด ำรงรกัษำไวซ้ึง่ระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่ำง
มเีหตุผลว่ำกำรบนัทกึขอ้มูลทำงบญัชมีคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด ำรงรกัษำไว้ซึ่งทรพัย์สนิ และเพื่อให้
ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรทุจรติหรอืกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิปกตอิย่ำงมสีำระส ำคญั 
 

งบกำรเงนิของบรษิทัไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตของบรษิทั บดีโีอ จ ำกดั ในกำรตรวจสอบ
ฝำ่ยบรหิำรไดส้นบัสนุนขอ้มลูและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชสีำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ไดต้ำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชี โดยควำมเหน็ของผู้สอบบญัชไีด้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบญัชซีึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีแล้ว
  

คณะกรรมกำรบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำรเป็นผูดู้แล
รบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน  และระบบกำรควบคุมภำยใน  กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีแลว้ 
  

จำกวธิปีฏบิตัแิละกำรก ำกบัดแูลขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิของบริษัท ไทยแคปปิตอล      
คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 แสดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกต้องตำมที่
ควรในสำระส ำคญั เชื่อถอืได ้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (นำย มัน่สนิ ชยัวกิรยั)                                                                 (นำย เจรญิชยั ชยัวกิรยั) 
               ประธำนกรรมกำร                                                                    ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
2554 

 
2555 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2556 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,194.99 1,021.34  929.47  
ตน้ทุนขำย 1,017.31  901.21  825.21  
ก าไร(ขาดทุน) ขัน้ต้น 177.68  120.13  104.26  
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอื่น 4.49 8.28 12.16 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (108.63) (107.62) (182.01) 
โอนกลบั(ขำดทุน)ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์ 12.28 - - 
โอนกลบั(ขำดทุน)จำกกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื -  (4.26)  (4.24)  
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (5.70) (5.83) (5.40) 
ดอกเบีย้จ่ำย (1.52) (5.99) (0.08) 
ผลประโยชน์ภำษเีงนิได ้(ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได)้ - (5.38) 0.87 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ของการด าเนินงานต่อเน่ือง 78.60  (0.67)  (74.44)  
ก ำไร(ขำดทุน) สทุธ ิของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 7.89 4.18 21.59 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 86.49  3.51  (52.85)  
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย              -                -                -   
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 86.49  3.51  (52.85) 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.1028 0.0038 (0.0456) 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ปรบัลด 0.0820 0.0030 (0.0433) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

งบก าไรขาดทนุ 2552 2553 2554
รายไดจ้ากการขาย 118.84 473.41 1,194.99

ตน้ทุนขาย 130.77 388.65 1,017.31

ก าไร(ขาดทนุ) ขัน้ต้น (11.93) 84.76 177.68

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 2.84 1.35 4.49

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (29.89) (61.77) (108.63)

โอนกลบั(ขาดทุน)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสนิทรพัย์ -                -                12.28

โอนกลบั(ขาดทุน)จากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2.70 10.07 -                

ค่าตอบแทนกรรมการ (5.98) (6.01) (5.70)

ดอกเบี้ยจ่าย (0.27) (0.13) (1.52)

ภาษเีงนิได้ -                -                -                

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิของการด าเนนิงานต่อเนือ่ง (42.53) 28.27 78.60

ก าไร(ขาดทุน) สทุธ ิของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (16.51) (2.04) 7.89
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (59.04) 26.23 86.49

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย -                -                -                

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ (59.04) 26.23 86.49

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (0.081) 0.035 0.102

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ปรบัลด (0.069) 0.031 0.082

หน่วย : ล้านบาท

งบก าไรขาดทนุ 2552 2553 2554
รายไดจ้ากการขาย 118.84 473.41 1,194.99

ตน้ทุนขาย 130.77 388.65 1,017.31

ก าไร(ขาดทนุ) ขัน้ต้น (11.93) 84.76 177.68

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 2.84 1.35 4.49

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (29.89) (61.77) (108.63)

โอนกลบั(ขาดทุน)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสนิทรพัย์ -                -                12.28

โอนกลบั(ขาดทุน)จากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2.70 10.07 -                

ค่าตอบแทนกรรมการ (5.98) (6.01) (5.70)

ดอกเบี้ยจ่าย (0.27) (0.13) (1.52)

ภาษเีงนิได้ -                -                -                

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิของการด าเนนิงานต่อเนือ่ง (42.53) 28.27 78.60

ก าไร(ขาดทุน) สทุธ ิของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (16.51) (2.04) 7.89
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (59.04) 26.23 86.49

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย -                -                -                

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ (59.04) 26.23 86.49

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (0.081) 0.035 0.102

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ปรบัลด (0.069) 0.031 0.082

หน่วย : ล้านบาท

งบก าไรขาดทนุ 2552 2553 2554
รายไดจ้ากการขาย 118.84 473.41 1,194.99

ตน้ทุนขาย 130.77 388.65 1,017.31

ก าไร(ขาดทนุ) ขัน้ต้น (11.93) 84.76 177.68

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 2.84 1.35 4.49

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (29.89) (61.77) (108.63)

โอนกลบั(ขาดทุน)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสนิทรพัย์ -                -                12.28

โอนกลบั(ขาดทุน)จากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2.70 10.07 -                

ค่าตอบแทนกรรมการ (5.98) (6.01) (5.70)

ดอกเบี้ยจ่าย (0.27) (0.13) (1.52)

ภาษเีงนิได้ -                -                -                

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิของการด าเนนิงานต่อเนือ่ง (42.53) 28.27 78.60

ก าไร(ขาดทุน) สทุธ ิของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (16.51) (2.04) 7.89
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (59.04) 26.23 86.49

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย -                -                -                

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ (59.04) 26.23 86.49

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (0.081) 0.035 0.102

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ปรบัลด (0.069) 0.031 0.082
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ฐานะการเงิน 

งบดลุ 

2554 
 
 

% 
 
 

2555 
(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

% 
 
 

2556 
 
 

% 
 
 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 48.88  5.43%  165.67  18.41%  165.91 17.59%  

เงนิลงทุนชัว่ครำว - - 8.23 0.91% 130.05 13.79% 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่-กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั-สุทธ ิ 3.56  0.40% 2.96  0.33% 9.75 1.03% 

ลกูหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั-กจิกำรอื่น-สุทธ ิ 211.66 23.53% 135.05 15.01% 148.31 15.73% 

ลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ 4.18 0.46% 7.09 0.79% 6.54 0.69% 

สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 385.96  42.90%  268.09 29.80%  196.28 20.81%  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 28.97 3.22%  16.96 1.88%  0.81 0.09%  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 683.21  75.94%  604.05 67.13%  657.65 69.74%  

เงนิลงทุนทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 65.84  7.32%  135.84 15.10%  135.84 14.40%  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 147.44  16.39%  141.72 15.75%  130.63 13.85%  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 2.14  0.24%  1.64 0.18%  1.27 0.13%  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - 15.67 1.74% 16.55 1.76% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.02  0.11%  0.86 0.10%  1.07 0.11%  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 216.44  24.06%  295.73 32.87%  285.36 30.26%  

รวมสินทรพัย ์ 899.65 100.00%  899.78 100.00%  943.01 100.00%  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

งบดลุ 2552 % 2553 % 2554 %
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59.60 15.93% 35.05 7.85% 48.88 5.43%

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ 7.33 1.96% 3.81 0.85% 3.65 0.40%

ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบั - กจิการอืน่ - สทุธิ 39.79 10.63% 94.50 21.15% 211.65 23.53%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 81.07 21.66% 124.59 27.89% 385.96 42.90%

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 37.29 9.96% 45.22 10.13% 33.06 3.68%

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 225.08 60.14% 303.16 68.87% 683.20 75.94%

เงนิลงทุนทีต่ดิภาระค ้าประกนั 0.84 0.22% 0.84 0.19% 65.84 7.32%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 145.06 38.76% 138.63 31.03% 147.44 16.39%

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สทุธิ 0.78 0.21% 1.57 0.35% 2.14 0.24%

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 2.49 67.00% 2.50 0.56% 1.02 0.11%

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 149.17 39.86% 143.54 32.13% 216.44 24.06%

รวมสินทรพัย์ 374.25 100.00% 446.71 100.00% 899.64 100.00%

หน่วย : ล้านบาท

งบดลุ 2552 % 2553 % 2554 %
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59.60 15.93% 35.05 7.85% 48.88 5.43%

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ 7.33 1.96% 3.81 0.85% 3.65 0.40%

ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบั - กจิการอืน่ - สทุธิ 39.79 10.63% 94.50 21.15% 211.65 23.53%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 81.07 21.66% 124.59 27.89% 385.96 42.90%

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 37.29 9.96% 45.22 10.13% 33.06 3.68%

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 225.08 60.14% 303.16 68.87% 683.20 75.94%

เงนิลงทุนทีต่ดิภาระค ้าประกนั 0.84 0.22% 0.84 0.19% 65.84 7.32%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 145.06 38.76% 138.63 31.03% 147.44 16.39%

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สทุธิ 0.78 0.21% 1.57 0.35% 2.14 0.24%

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 2.49 67.00% 2.50 0.56% 1.02 0.11%

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 149.17 39.86% 143.54 32.13% 216.44 24.06%

รวมสินทรพัย์ 374.25 100.00% 446.71 100.00% 899.64 100.00%

หน่วย : ล้านบาท

งบดลุ 2552 % 2553 % 2554 %
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59.60 15.93% 35.05 7.85% 48.88 5.43%

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ 7.33 1.96% 3.81 0.85% 3.65 0.40%

ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบั - กจิการอืน่ - สทุธิ 39.79 10.63% 94.50 21.15% 211.65 23.53%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 81.07 21.66% 124.59 27.89% 385.96 42.90%

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 37.29 9.96% 45.22 10.13% 33.06 3.68%

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 225.08 60.14% 303.16 68.87% 683.20 75.94%

เงนิลงทุนทีต่ดิภาระค ้าประกนั 0.84 0.22% 0.84 0.19% 65.84 7.32%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 145.06 38.76% 138.63 31.03% 147.44 16.39%

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สทุธิ 0.78 0.21% 1.57 0.35% 2.14 0.24%

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 2.49 67.00% 2.50 0.56% 1.02 0.11%

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 149.17 39.86% 143.54 32.13% 216.44 24.06%

รวมสินทรพัย์ 374.25 100.00% 446.71 100.00% 899.64 100.00%
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ฐานะการเงิน (ต่อ)       

งบกระแสเงินสด 
   หน่วย : ล้านบาท 

 
2554 

 
2555 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2556 

 
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (182.41) 170.67 45.22 
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทุน (73.09) (83.20) (114.64) 
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 269.33 29.32 69.65 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในระหว่างงวด สุทธิ 13.83 116.79 0.23 

หน้ีสิน 

2554 
 
 

% 
 
 

2555 
(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

% 
 
 

2556 
 
 

% 
 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 124.92 13.88% 9.66 1.07% - - 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 134.73 14.98%  81.38 9.04%  108.14 11.47%  
ส่วนของหนี้สนิระยะยำวทีถ่งึก ำหนด
ภำยในหนึ่งปี 0.58  0.06%  - -  - -  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - -  - -  0.04 0.00% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1.26  0.14%  0.60 0.07%  0.64 0.07%  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 261.49  29.07%  91.64 10.18%  108.82 11.54%  
ส่วนของหนี้สนิระยะยำวทีถ่งึก ำหนดเกนิ
กว่ำ 1 ปี -  -  - -  - -  
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำน 0.59 0.07% 0.86 0.10% 1.12 0.12% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 0.59 0.07% 0.86 0.10% 1.12 0.12% 

รวมหน้ีสิน 262.08 29.13%  92.50 10.28%  109.94 11.66%  

ส่วนของผูถ้อืหุน้       

ทุนจดทะเบยีน 726.50  80.75%  784.49 87.19%  881.49 93.48%  

ทุนช ำระแลว้ 452.44  50.29%  470.85 52.33%  592.01 62.78%  

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 76.89 8.55% 90.63 10.07% 168.59 17.88% 

เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำหุน้ 8.83  0.98%  121.84 13.54%  1.98 0.21%  

ก ำไร(ขำด)ทุนสะสม 99.41  11.05%  123.96 13.78%  71.12 7.54%  
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงนิ -  -  - -  (0.63) (0.07) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 637.57  70.87%  807.28 89.72%  833.07 88.34%  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย - - - - - - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 637.57  70.87%  807.28 89.72%  833.07 88.34%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 899.65  100.00%  899.78 100.00%  943.01 100.00%  
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อตัราส่วนทางการเงิน 
 

  
หน่วย 2554 

 
2555 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2556 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 2.61  6.59  6.04  
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ เท่ำ 1.14  3.67  4.24  
อตัรำหมุนเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ 7.48 5.60 6.00 
ระยะเวลำจดัเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั 48.82 65.13  60.81  
อตัรำหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 3.99  2.76  3.55  
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 91.59  132.45  102.70  
อตัรำหมุนเวยีนเจำ้หนี้กำรคำ้ เท่ำ 11.82  8.34  8.71  
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั 30.87  43.76  41.91  

Cash Conversion Cycle วนั 109.54  153.82  121.60  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรำก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ รอ้ยละ 14.87  11.76  11.22  
อตัรำก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 6.71  1.05  (8.09) 
อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ รอ้ยละ 7.24  0.34  (5.69)  
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ำ 13.57 0.43 (6.34) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน        
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 9.61  0.39  (5.60) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 58.66  2.48  (40.46) 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำ 0.29  0.10  0.12  
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.41  0.11  0.13  

มูลค่าต่อหุ้น        
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน บำท/หุน้ 0.1028 0.0038 (0.0456) 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิต่อหุน้ปรบัลด บำท/หุน้ 0.0820 0.0030 (0.0433) 
มลูค่ำตำมบญัชสีทุธต่ิอหุน้ขัน้พืน้ฐำน บำท/หุน้ 0.76 0.87 0.72 
มลูค่ำตำมบญัชสีทุธต่ิอหุน้ปรบัลด บำท/หุน้ 0.60 0.70 0.68 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ในปี 2556 บรษิทั มรีำยไดจ้ำกกำรขำยถ่ำนหนิ 929.47 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตลดลงรอ้ยละ 9.00  กำร
ลดลงของยอดขำยดงักล่ำว มสีำเหตุหลกัมำจำกสภำวะกำรแข่งขนัอย่ำงรุนแรงในตลำดถ่ำนหนิและรำคำถ่ำนหนิโลกมกีำร
ปรบัตวัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัมคีวำมพยำยำมในกำรควบคุมต้นทุนขำย ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2556 
สำมำรถเทยีบเคยีงกบัปี 2555 ได ้โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.22 และ 11.76 ตำมล ำดบั 

 

บรษิัทมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 182.01 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปี 2555 ซึ่งมมีูลค่ำ 107.62 ลำ้นบำท 
หรือเป็นกำรเพิม่ขึน้ 74.39 ล้ำนบำท โดยมีปจัจยัหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 17.21 ล้ำนบำท จำก
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรขนสง่ทีป่รบัตวัสงูขึน้และค่ำใชจ้่ำยในกำรกระตุน้ยอดขำย ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เพิม่ขึน้จำก
ปี 2555 จ ำนวน 57.18 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสญูลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจ ำนวน 32 
ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขอคนืภำษจี ำนวน 17 ลำ้นบำท 

 

ส ำหรบัปี 2556 บรษิทั มขีำดทุนสุทธจิำกผลประกอบกำรเท่ำกบั 52.85 ลำ้นบำท (คดิเป็นอตัรำขำดทุนต่อหุน้ขัน้
พืน้ฐำนในอตัรำ 0.046 บำทต่อหุน้) ลดลงจำกปีก่อนซึง่มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 3.5 ลำ้นบำท โดยผลประกอบกำรของปี 2556 
ฐำน แบ่งเป็นก ำไรสทุธจิำกธุรกจิทีย่กเลกิ 21.59 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขอคนืภำษี และเป็นขำดทุนสุทธิ
จำกธุรกจิทีด่ ำเนินต่อเนื่อง คอืธุรกจิกำรจ ำหน่ำยถ่ำนหนิ 74.44 ลำ้นบำท  
 

ฐานะการเงิน 
 
สินทรพัย ์  
 

สนิทรพัยร์วมในปี 2556 มมีลูค่ำทัง้สิน้ 943.01 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 899.78 ลำ้นบำทในปี 2555 หรอืเท่ำกบั 43.23 ลำ้น
บำท โดยมปีจัจยัหลกัของกำรเปลีย่นแปลงดงัต่อไปน้ี  
 

- เงนิลงทุนชัว่ครำว เพิม่ขึน้         121.82  ลำ้นบำท  
- ลกูหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั-กจิกำรอื่น-สทุธิ เพิม่ขึน้           13.26  ลำ้นบำท 
- สนิคำ้คงเหลอื 

 -
 สทุธ ิ ลดลง (71.81)  ลำ้นบำท 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ลดลง (16.15)  ลำ้นบำท 
 

เงนิลงทุนชัว่ครำวเพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนระยะสัน้ในกองทุนเปิด ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใชส้ทิธซิือ้
หุน้ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่สอดคลอ้งกบักำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื และกำรลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นนัน้ 
เกดิจำกกำรลดลงของภำษมีลูค่ำเพิม่ของธุรกจิทีย่กเลกิ 16.37 ลำ้นบำท 
 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

หนี้สนิรวมในปี 2556 จ ำนวน 109.94 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2555 ทีม่จี ำนวน 92.50 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 17.44 ลำ้น
บำท โดยปจัจยัหลกัของกำรเพิม่ขึน้ดงักล่ำว เน่ืองจำกบรษิทั มเีจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 87.01 ลำ้นบำท โดยเป็นเจำ้หนี้ผูจ้ดั
จ ำหน่ำยถ่ำนหนิเป็นสว่นใหญ่ เมื่อพจิำรณำถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระแก่เจำ้หนี้ จะเหน็ไดว้่ำบรษิทั มรีะยะเวลำกำรช ำระ
หนี้เรว็ขึน้กว่ำปีทีแ่ลว้เลก็น่อยคอื 42 วนั (ปี 2555: 44 วนั) เน่ืองจำกมยีอดกำรสัง่ซือ้จ ำนวนมำกช่วงปลำยปี 2556 ท ำใหม้ี
ยอดคำ้งช ำระค่อนขำ้งสงู    
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ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน 833.07 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 25.79 ลำ้นบำท เป็นผลหลกั
จำกกำรใชส้ทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธริะหว่ำงปี 79.27 ลำ้นบำท หกักลบกบัขำดทุนสทุธปิระจ ำปี 52.85 ลำ้นบำท  

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

นอกเหนือจำกกำรเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีนทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนปกต ิ ในปี 2556 เงนิทุนทีบ่รษิทัไดร้บัจำกกำรใช้
สทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นเงนิ 79.27 ลำ้นบำท  

 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

 

การใช้สิทธิซ้ือหุ้นของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

บรษิทั จะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ กรณีผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิTCC-W1, TCC-W2, TCC-W3 และ TCC-W4 ยื่นขอ
ใชส้ทิธ ิโดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 TCC มใีบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ คงเหลอื ดงันี้ 

 
 

 TCC-W1 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี จนถงึ
วนัที ่30 ตุลำคม 2557 ซึง่เป็นวนัก ำหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มผีูม้ำใชส้ทิธกิำรแปลง
สภำพหุ้นของ TCC-W1 ครัง้ที ่16 จ ำนวน 1.99 ล้ำนหน่วย ซึ่งทำงบรษิัท ได้น ำไปช ำระและจดทะเบยีนกำร
เปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิทั ในวนัที ่3 มกรำคม 2557 

 TCC-W2 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเริม่
ใชส้ทิธคิรัง้แรกเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2554 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยวนัที ่3 พฤษภำคม 2561  

 TCC-W3 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเริม่
ใชส้ทิธคิรัง้แรกเมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2555 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยวนัที ่1 เมษำยน 2565  

 TCC-W4 ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม, มถุินำยน, กนัยำยน, และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเริม่
ใชส้ทิธคิรัง้แรกเมื่อวนัที ่27 ธนัวำคม 2556 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยวนัที ่14 พฤษภำคม 2566 

 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 

ในปี 2556 บรษิัท มผีูส้อบบญัชีรบัอนุญำต คอื นำงสำวฐติตรำพร กลิน่เกลำ เลขทะเบยีน เลขที ่3726 ของบรษิัท บดีโีอ 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท โดยในปี 2556 มคี่ำตอบแทนเป็นเงินจ ำนวน 679,000 บำท (บรษิัทและบรษิัทย่อย) 
บรษิทัไม่มคี่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) ทีจ่่ำยใหก้บัผูส้อบบญัช ีส ำนกังำนผูส้อบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอื
กจิกำรที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส ำนักงำนสอบบญัชีดงักล่ำว ทัง้นี้ ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรตรวจสอบ เช่น ค่ำ
จดัพมิพง์บกำรเงนิ ค่ำพำหนะ เป็นตน้ ซึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของค่ำสอบบญัช ี

 

ก ำหนดวนัใชส้ทิธิ

 ขอเสนอขำย

คงเหลอืจำก

กำรเสนอขำย เสนอขำยได้ ขอใชส้ทิธแิลว้ คงเหลอื
คร ัง้สดุทำ้ย

TCC-W1 331,230,087  8,213,877     323,016,210 311,941,748   11,074,462   1 : 1.39010 0.719 บาท/หุน้ 30 ต.ค. 2557

TCC-W2 75,982,482    -               75,982,482   7,651,581      68,330,901   1 : 1.21782 0.821 บาท/หุน้ 3 พ.ค. 2561

TCC-W3 92,208,576    -               92,208,576   6,212             92,202,364   1 : 1.14249 0.875 บาท/หุน้ 1 เม.ย. 2565

TCC-W4 369,779,804  -               369,779,804 -                369,779,804 1 : 1 1.000 บาท/หุน้ 14 พ.ค. 2566

หลกัทรพัย์

จ ำนวนหนว่ย

อตัรำกำรแปลงสภำพ รำคำใชส้ทิธิ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของ 

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ค าน า 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและขอ้มูลอธิบายอ่ืน และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบการกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้มูลอธิบายอ่ืน 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหาร ต่องบการเงนิ 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของประเทศไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดได ้
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามขอ้ก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการ
น าเสนอโดยรวมของงบการเงิน 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินดงักล่าวขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานรวม การ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของประเทศไทย 
 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ยงัคงไวอ้ย่างเดิม แต่ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตว่า ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบจากนโยบายบญัชีใหม่โดยท าการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนั ดงันั้น งบการเงินงวดก่อนจึงไดจ้ดัท าข้ึนตามนโยบาย
บญัชีใหม่ ซ่ึงมีผลท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 หลงัผลกระทบทางภาษีลดลงจ านวน 5,376 พนั
บาท และก าไรต่อหุน้ส าหรับงวดเดียวกนัลดลง 0.0067 บาทต่อหุน้ 
 

ข้อมูลทางการเงนิทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและขอ้มูลอธิบายอ่ืนของบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้มูลอธิบายอ่ืน
ของบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม ตามระบุในวรรคเน้นขอ้มูลและเหตุการณ์ 
บริษทัฯไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินดงักล่าวใหม่ จากการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มา
ถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนั ซ่ึงขา้พเจา้เห็นชอบดว้ยกบัรายการปรับปรุงดงักล่าว 
 
     
 
  

นางสาวฐิตตราพร  กล่ินเกลา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3726 

บริษทั บีดีโอ จ ากดั 
 

กรุงเทพฯ : 25 กมุภาพนัธ์ 2557 
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งบการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 165,905        165,672        150,946        164,691        

เงินลงทุนชัว่คราว 8 130,049        8,224            130,049        8,224            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 164,599        145,106        172,299        145,187        

สินคา้คงเหลือ 11 196,284        268,093        196,284        268,093        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 814               16,953          812               16,953          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 657,651        604,048        650,390        603,148        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10 -                -                32,550          989               

เงินลงทุนท่ีติดภาระค ้าประกนั 13 135,840        135,840        135,840        135,840        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 130,629        141,718        130,516        141,600        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 1,273            1,643            1,273            1,643            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 16,552          15,678          16,552          15,678          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 1,071            858               1,071            858               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 285,365        295,737        317,802        296,608        

รวมสินทรัพย์ 943,016        899,785        968,192        899,756        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 48,884                35,050                48,447                34,464                

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 8 215,837              96,463                215,837               96,463                

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 9 3,556                  3,810                  3,646                  3,855                  

สนิคา้คงเหลอื 10 385,958              124,586               385,958               124,586               

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 11 28,969                43,258                28,969                43,258                

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 683,204            303,167             682,857             302,626             

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 9 -                     -                     -                     -                     

เงนิลงทนุทีต่ดิภาระค ้าประกัน 12 65,840                840                     65,840                840                     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 13 147,439              138,626               147,439               138,626               

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 14 2,143                  1,574                  2,143                  1,574                  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 15 1,020                  2,504                  1,020                  2,499                  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 216,442            143,544             216,442             143,539             

รวมสนิทรพัย์ 899,646            446,711             899,299             446,165             

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

สนิทรพัย์

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553
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บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                9,661            -                9,661            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 108,137        81,377          130,817        81,122          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 44                 -                -                -                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 638               603               640               597               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 108,819        91,641          131,457        91,380          
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 1,124            859               1,124            859               
รวมหนี้สิน 109,943        92,500          132,581        92,239          
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 23

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,762,973,267 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 881,487        881,487        
(2555 : หุ้นสามญั 1,568,977,938 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 784,489        784,489        

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้
หุ้นสามญั 1,184,016,724 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 592,008        592,008        
(2555 : หุ้นสามญั 941,692,824 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 470,846        470,846        

ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)มูลคา่หุ้นสามญั 23 168,589        90,627          168,589        90,627          
เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 23 1,989            121,840        1,989            121,840        
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 7,097            7,097            7,097            7,097            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 64,024          116,877        65,928          117,107        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (634)              (2)                  -                -                
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 833,073        807,285        835,611        807,517        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                -                -                -                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 833,073        807,285        835,611        807,517        
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 943,016        899,785        968,192        899,756        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
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บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การด าเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 929,471 1,021,335 929,471        1,021,161     
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 12,159 8,284 12,180          8,452            
รวมรายได้ 941,630 1,029,619 941,651        1,029,613     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 825,207 901,208 825,207        901,208        
คา่ใชจ่้ายในการขาย 93,622 76,408 93,505          76,277          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 88,390 31,212 86,903          30,839          
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 4,243 4,260 4,243            4,260            
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 5,396 5,832 5,396            5,832            
รวมค่าใช้จ่าย 1,016,858 1,018,920 1,015,254 1,018,416
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (75,228) 10,699 (73,603) 11,197
ตน้ทุนทางการเงิน (88) (5,990) (39)                (5,982)           
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (75,316) 4,709 (73,642) 5,215
ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้(คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได)้ 16 874 (5,376) 874               (5,376)           
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีของการด าเนินงานต่อเนื่อง (74,442) (667) (72,768) (161)
การด าเนินงานที่ยกเลิก
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีของการด าเนินงานท่ียกเลิก 22 21,589 4,180 21,589          4,221            
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (52,853) 3,513 (51,179)         4,060            

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 26
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)

-  การด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0642)         (0.0007)         (0.0627)         (0.0002)         
-  การด าเนินงานท่ียกเลิก 0.0186          0.0045          0.0186          0.0045          

(0.0456)         0.0038          (0.0441)         0.0043          
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

-  การด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0610)         (0.0006)         (0.0596)         (0.0001)         
-  การด าเนินงานท่ียกเลิก 0.0177          0.0036          0.0177          0.0037          

(0.0433)         0.0030          (0.0419)         0.0036          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ

หนีส้นิหมุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16
124,914              -                     124,914               -                     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 17
120,857              33,854                120,857               33,848                

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่ทางการเงนิระยะยาว

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18
581                     893                     581                     893                     

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 19
15,134                5,626                  15,104                5,622                  

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 261,486            40,373               261,456             40,363               

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีต้ามสัญญาเชา่การเงนิระยะยาวสว่นทีเ่กนิ 1 ปี 18
-                     581                     -                     581                     

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 21
594                     -                     594                     -                     

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 594                   581                    594                    581                    

รวมหนีส้นิ 262,080            40,954               262,050             40,944               

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรือนหุน้ 23

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามัญ 1,453,009,187 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
726,504              726,504               

(2553 : หุน้สามัญ 1,200,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท) 600,000               600,000               

ทนุทีอ่อกและช าระเต็มมูลคา่แลว้

หุน้สามัญ 904,872,783 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
452,436              452,436               

(2553 : หุน้สามัญ 733,958,396 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท)
366,979               366,979               

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 23
76,893                -                     76,893                -                     

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้ 23
8,830                  25,866                8,830                  25,866                

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จัดสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 24
4,955                  619                     4,955                  619                     

ยังไม่ไดจั้ดสรร
94,452                12,293                94,135                11,757                

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่
637,566              405,757               637,249               405,221               

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ
-                     -                     -                     -                     

รวมสว่นของเจำ้ของ
637,566            405,757             637,249             405,221             

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 899,646            446,711             899,299             446,165             

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ
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บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (52,853) 3,513 (51,179) 4,060

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (632) (2) -                -                

อ่ืน -                -                -                -                

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (53,485) 3,511 (51,179) 4,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

กำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,194,989 473,415               1,194,989            473,415               

รายไดอ้ืน่ 4,487 1,355                  4,655                  1,523                  

รวมรำยได้ 1,199,476 474,770             1,199,644          474,938             

คำ่ใชจ้ำ่ย 22

ตน้ทนุขาย 1,017,314 388,651               1,017,314            388,651               

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 81,248 39,896                81,248                39,896                

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 27,375 21,876                27,375                21,876                

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ (โอนกลับ) (12,284) -                     (12,284)               -                     

ขาดทนุจากการลดมูลคา่สนิคา้ (โอนกลับ) -                      (10,067)               -                     (10,067)               

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 5,697 6,010                  5,697                  6,010                  

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,516 133                     1,516                  133                     

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 1,120,866 446,499 1,120,866 446,499

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 78,610 28,271               78,778               28,439               

ภาษีเงนิได ้ 20 -                      -                     -                     -                     

ก ำไรส ำหรบัปีของกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 78,610 28,271 78,778 28,439

กำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 25, 28.2 7,885 (2,042)                 7,936                  (2,293)                 

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 86,495              26,229               86,714               26,146               

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 26

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

-  การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 0.093                  0.039                  0.094                  0.039                  

-  การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.009                  (0.004)                 0.009                  (0.003)                 

0.102                0.035                 0.103                 0.036                 

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด

-  การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 0.075                  0.033                  0.075                  0.034                  

-  การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.007                  (0.002)                 0.008                  (0.003)                 

0.082                0.031                 0.083                 0.031                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

ก าไรสทุธสิ าหรับปี 28 86,495.00            26,229.00            86,714.00            26,146.00            

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ - สทุธจิากภาษี -                     -                     -                     -                     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 86,495.00            26,229.00            86,714.00            26,146.00            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

กำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,194,989 473,415               1,194,989            473,415               

รายไดอ้ืน่ 4,487 1,355                  4,655                  1,523                  

รวมรำยได้ 1,199,476 474,770             1,199,644          474,938             

คำ่ใชจ้ำ่ย 22

ตน้ทนุขาย 1,017,314 388,651               1,017,314            388,651               

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 81,248 39,896                81,248                39,896                

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 27,375 21,876                27,375                21,876                

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ (โอนกลับ) (12,284) -                     (12,284)               -                     

ขาดทนุจากการลดมูลคา่สนิคา้ (โอนกลับ) -                      (10,067)               -                     (10,067)               

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 5,697 6,010                  5,697                  6,010                  

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,516 133                     1,516                  133                     

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 1,120,866 446,499 1,120,866 446,499

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 78,610 28,271               78,778               28,439               

ภาษีเงนิได ้ 20 -                      -                     -                     -                     

ก ำไรส ำหรบัปีของกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 78,610 28,271 78,778 28,439

กำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 25, 28.2 7,885 (2,042)                 7,936                  (2,293)                 

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 86,495              26,229               86,714               26,146               

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 26

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

-  การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 0.093                  0.039                  0.094                  0.039                  

-  การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.009                  (0.004)                 0.009                  (0.003)                 

0.102                0.035                 0.103                 0.036                 

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด

-  การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 0.075                  0.033                  0.075                  0.034                  

-  การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.007                  (0.002)                 0.008                  (0.003)                 

0.082                0.031                 0.083                 0.031                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

กำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,194,989 473,415               1,194,989            473,415               

รายไดอ้ืน่ 4,487 1,355                  4,655                  1,523                  

รวมรำยได้ 1,199,476 474,770             1,199,644          474,938             

คำ่ใชจ้ำ่ย 22

ตน้ทนุขาย 1,017,314 388,651               1,017,314            388,651               

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 81,248 39,896                81,248                39,896                

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 27,375 21,876                27,375                21,876                

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ (โอนกลับ) (12,284) -                     (12,284)               -                     

ขาดทนุจากการลดมูลคา่สนิคา้ (โอนกลับ) -                      (10,067)               -                     (10,067)               

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 5,697 6,010                  5,697                  6,010                  

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,516 133                     1,516                  133                     

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 1,120,866 446,499 1,120,866 446,499

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 78,610 28,271               78,778               28,439               

ภาษีเงนิได ้ 20 -                      -                     -                     -                     

ก ำไรส ำหรบัปีของกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 78,610 28,271 78,778 28,439

กำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 25, 28.2 7,885 (2,042)                 7,936                  (2,293)                 

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 86,495              26,229               86,714               26,146               

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 26

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

-  การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 0.093                  0.039                  0.094                  0.039                  

-  การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.009                  (0.004)                 0.009                  (0.003)                 

0.102                0.035                 0.103                 0.036                 

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด

-  การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 0.075                  0.033                  0.075                  0.034                  

-  การด าเนนิงานทีย่กเลกิ 0.007                  (0.002)                 0.008                  (0.003)                 

0.082                0.031                 0.083                 0.031                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

ก าไรสทุธสิ าหรับปี 28 86,495.00            26,229.00            86,714.00            26,146.00            

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ - สทุธจิากภาษี -                     -                     -                     -                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 86,495.00         26,229.00          86,714.00          26,146.00          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

ก าไรสทุธสิ าหรับปี 28 86,495.00            26,229.00            86,714.00            26,146.00            

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ - สทุธจิากภาษี -                     -                     -                     -                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 86,495.00         26,229.00          86,714.00          26,146.00          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หนว่ย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

ก าไรสทุธสิ าหรับปี 28 86,495.00            26,229.00            86,714.00            26,146.00            

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ - สทุธจิากภาษี -                     -                     -                     -                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 86,495.00         26,229.00          86,714.00          26,146.00          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของ

จดัสรรแล้ ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ส่วนเกินมูล ค่า เงินรับ ส ารอง เจ้าของ ที่ไม่มี

หมำยเหตุ ทุนที่ช าระแล้ ว หุ้นสามญั ล่ วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,125               -                  (1,125)             -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  26,981             -                  -                  26,981             -                  26,981            
ลดทุนเขา้ส่วนเกินทุนจากการลดทุน (366,979)         366,979           -                  -                  -                  -                  -                  -                  
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                  (366,979)         -                  -                  366,979           -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  26,229             26,229             -                  26,229            
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  619                  (619)                -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 85,457             76,893             (203,416)         -                  -                  (41,066)           -                  (41,066)           
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  186,380           -                  -                  186,380           -                  186,380          
โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่า -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  86,495             86,495             -                  86,495            
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  4,336               (4,336)             -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 452,436           76,893             8,830               4,955               94,452             637,566           -                  637,566          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของรวม

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของ

จดัสรรแล้ ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ส่วนเกินมูล ค่า เงินรับ ส ารอง เจ้าของ ที่ไม่มี

หมำยเหตุ ทุนที่ช าระแล้ ว หุ้นสามญั ล่ วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,125               -                  (1,125)             -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  26,981             -                  -                  26,981             -                  26,981            
ลดทุนเขา้ส่วนเกินทุนจากการลดทุน (366,979)         366,979           -                  -                  -                  -                  -                  -                  
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                  (366,979)         -                  -                  366,979           -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  26,229             26,229             -                  26,229            
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  619                  (619)                -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 85,457             76,893             (203,416)         -                  -                  (41,066)           -                  (41,066)           
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  186,380           -                  -                  186,380           -                  186,380          
โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่า -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  86,495             86,495             -                  86,495            
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  4,336               (4,336)             -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 452,436           76,893             8,830               4,955               94,452             637,566           -                  637,566          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของรวม

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของ

จดัสรรแล้ ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ส่วนเกินมูล ค่า เงินรับ ส ารอง เจ้าของ ที่ไม่มี

หมำยเหตุ ทุนที่ช าระแล้ ว หุ้นสามญั ล่ วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,125               -                  (1,125)             -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  26,981             -                  -                  26,981             -                  26,981            
ลดทุนเขา้ส่วนเกินทุนจากการลดทุน (366,979)         366,979           -                  -                  -                  -                  -                  -                  
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                  (366,979)         -                  -                  366,979           -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  26,229             26,229             -                  26,229            
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  619                  (619)                -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 85,457             76,893             (203,416)         -                  -                  (41,066)           -                  (41,066)           
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  186,380           -                  -                  186,380           -                  186,380          
โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่า -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  86,495             86,495             -                  86,495            
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  4,336               (4,336)             -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 452,436           76,893             8,830               4,955               94,452             637,566           -                  637,566          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของรวม

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของ

จดัสรรแล้ ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ส่วนเกินมูล ค่า เงินรับ ส ารอง เจ้าของ ที่ไม่มี

หมำยเหตุ ทุนที่ช าระแล้ ว หุ้นสามญั ล่ วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,125               -                  (1,125)             -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  26,981             -                  -                  26,981             -                  26,981            
ลดทุนเขา้ส่วนเกินทุนจากการลดทุน (366,979)         366,979           -                  -                  -                  -                  -                  -                  
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                  (366,979)         -                  -                  366,979           -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  26,229             26,229             -                  26,229            
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  619                  (619)                -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 85,457             76,893             (203,416)         -                  -                  (41,066)           -                  (41,066)           
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  186,380           -                  -                  186,380           -                  186,380          
โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่า -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  86,495             86,495             -                  86,495            
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  4,336               (4,336)             -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 452,436           76,893             8,830               4,955               94,452             637,566           -                  637,566          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของรวม

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของ

จดัสรรแล้ ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ส่วนเกินมูล ค่า เงินรับ ส ารอง เจ้าของ ที่ไม่มี

หมำยเหตุ ทุนที่ช าระแล้ ว หุ้นสามญั ล่ วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,125               -                  (1,125)             -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  26,981             -                  -                  26,981             -                  26,981            
ลดทุนเขา้ส่วนเกินทุนจากการลดทุน (366,979)         366,979           -                  -                  -                  -                  -                  -                  
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                  (366,979)         -                  -                  366,979           -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  26,229             26,229             -                  26,229            
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  619                  (619)                -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          

ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 85,457             76,893             (162,350)         -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  145,314           -                  -                  145,314           -                  145,314          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  86,495             86,495             -                  86,495            
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  4,336               (4,336)             -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 452,436           76,893             8,830               4,955               94,452             637,566           -                  637,566          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของรวม

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของ

จดัสรรแล้ ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ส่วนเกินมูล ค่า เงินรับ ส ารอง เจ้าของ ที่ไม่มี

หมำยเหตุ ทุนที่ช าระแล้ ว หุ้นสามญั ล่ วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2553 732,833           -                  10                    -                  (380,296)         352,547           -                  352,547          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,125               -                  (1,125)             -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  26,981             -                  -                  26,981             -                  26,981            
ลดทุนเขา้ส่วนเกินทุนจากการลดทุน (366,979)         366,979           -                  -                  -                  -                  -                  -                  
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม -                  (366,979)         -                  -                  366,979           -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  26,229             26,229             -                  26,229            
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  619                  (619)                -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          

ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 366,979           -                  25,866             619                  12,293             405,757           -                  405,757          
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 85,457             76,893             (162,350)         -                  -                  -                  -                  -                  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -                  -                  145,314           -                  -                  145,314           -                  145,314          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  86,495             86,495             -                  86,495            
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -                  -                  -                  4,336               (4,336)             -                  -                  -                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ยอดคงเหลื อ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 452,436           76,893             8,830               4,955               94,452             637,566           -                  637,566          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของรวม

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553
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บริษัท ไทย แคปปิตอล  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัรา

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ แลกเปล่ียนจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนท่ีออก (ต ่ากว่า) มลูค่า เงินรับ ส ารอง การแปลงค่า ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ล่วงหนา้ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 452,436    76,893      8,830        4,955          94,452        -              637,566      -              637,566      
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 6 -            -            -            -              21,054        -              21,054        -              21,054        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 452,436    76,893      8,830        4,955          115,506      -              658,620      -              658,620      
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -            -            145,154    -              -              -              145,154      -              145,154      
เพ่ิมทุน / เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นลดลงระหว่างงวด 18,410      13,734      (32,144)     -              -              -              -              -              -              
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -            -            -            -              3,513          -              3,513          -              3,513          
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -            -            -            -              -              (2)                (2)                -              (2)                
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม - ปรับปรุงใหม่ -            -            -            -              3,513          (2)                3,511          -              3,511          
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 -            -            -            2,142          (2,142)         -              -              -              -              
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -            -            -            -              -              -              -              -              -              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 470,846    90,627      121,840    7,097          116,877      (2)                807,285      -              807,285      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษัท ไทย แคปปิตอล  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัรา

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ แลกเปล่ียนจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนท่ีออก (ต ่ากว่า) มลูค่า เงินรับ ส ารอง การแปลงค่า ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ล่วงหนา้ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 470,846    90,627      121,840    7,097          101,199      (2)                791,607      -              791,607      
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 6 -            -            -            -              15,678        -              15,678        -              15,678        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 470,846    90,627      121,840    7,097          116,877      (2)                807,285      -              807,285      
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -            -            79,273      -              -              -              79,273        -              79,273        
เพ่ิมทุน / เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นลดลงระหว่างงวด 121,162    77,962      (199,124)   -              -              -              -              -              -              
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด -            -            -            -              (52,853)       -              (52,853)       -              (52,853)       
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -            -            -            -              -              (632)            (632)            -              (632)            
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม -            -            -            -              (52,853)       (632)            (53,485)       -              (53,485)       
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -            -            -            -              -              -              -              -              -              
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -            -            -            -              -              -              -              -              -              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 592,008    168,589    1,989        7,097          64,024        (634)            833,073      -              833,073      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษัท ไทย แคปปิตอล  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

ทุนท่ีออก (ต ่ากว่า) มลูค่า เงินรับ ส ารอง

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ล่วงหนา้ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 452,436    76,893      8,830        4,955          94,135        637,249      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 6 -            -            -            -              21,054        21,054        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 452,436    76,893      8,830        4,955          115,189      658,303      

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -            -            145,154    -              -              145,154      

เพ่ิมทุน / เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นลดลงระหว่างงวด 18,410      13,734      (32,144)     -              -              -              

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -            -            -            -              4,060          4,060          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -            -            -            -              -              -              

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม - ปรับปรุงใหม่ -            -            -            -              4,060          4,060          

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 -            -            -            2,142          (2,142)         -              

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -            -            -            -              -              -              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 470,846    90,627      121,840    7,097          117,107      807,517      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษัท ไทย แคปปิตอล  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

ทุนท่ีออก (ต ่ากว่า) มลูค่า เงินรับ ส ารอง

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ล่วงหนา้ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 470,846    90,627      121,840    7,097          101,429      791,839      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 6 -            -            -            -              15,678        15,678        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 470,846    90,627      121,840    7,097          117,107      807,517      

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด -            -            79,273      -              -              79,273        

เพ่ิมทุน / เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นลดลงระหว่างงวด 121,162    77,962      (199,124)   -              -              -              

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด -            -            -            -              (51,179)       (51,179)       

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -            -            -            -              -              -              

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม -            -            -            -              (51,179)       (51,179)       

จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24 -            -            -            -              -              -              

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -            -            -            -              -              -              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 592,008    168,589    1,989        7,097          65,928        835,611      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (52,853)         3,513            (51,179)         4,060            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์ภาษีเงินได)้ (874)              5,376            (874)              5,376            
ดอกเบ้ียจ่าย 37                 5,943            2                   5,943            
ดอกเบ้ียรับ (7,744)           (3,991)           (7,744)           (3,991)           
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (61,434)         10,841          (59,795)         11,388          
รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนดอกเบีย้และค่าใช้จ่าย

ภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 12,440          13,149          12,413          13,149          
คา่ตดัจ าหน่าย 549               575               549               575               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 265               265               265               265               
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่าย 124               -                124               -                
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (982)              7                   (982)              7                   
(ก าไร)ขาดทุนจากผลของอตัราแลกเปล่ียน (641)              (4)                  -                -                

(49,679)         24,833          (47,426)         25,384          
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (19,593)         75,680          (27,212)         75,689          
สินคา้คงเหลือ 71,809          117,865        71,809          117,865        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,202          12,044          16,204          12,044          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (213)              162               (213)              162               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,770          (53,156)         49,705          (53,319)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35                 (654)              43                 (662)              
เงนิสดได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 45,331          176,774        62,910          177,163        
เงินสดจ่ายคา่ดอกเบ้ีย (47)                (6,082)           (12)                (6,082)           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (67)                (24)                (67)                (24)                
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 45,217          170,668        62,831          171,057        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
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บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (121,825)       (8,224)           (121,825)       (8,224)           

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                -                (31,561)         (989)              

เงินลงทุนท่ีติดภาระค ้าประกนั -                (70,000)         -                (70,000)         

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,851)           (7,556)           (1,838)           (7,500)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (180)              (75)                (180)              (75)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,372            57                 1,372            57                 

ดอกเบ้ียรับ 7,844            2,598            7,844            2,598            

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (114,640)       (83,200)         (146,188)       (84,133)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                (581)              -                (581)              

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (9,661)           (115,253)       (9,661)           (115,253)       

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและเงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 79,273          145,154        79,273          145,154        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44                 -                -                -                

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 69,656          29,320          69,612          29,320          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 233               116,788        (13,745)         116,244        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 165,672        48,884          164,691        48,447          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 165,905        165,672        150,946        164,691        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ณ วนัทีแ่ละส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45          
ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการน าเขา้เพ่ือจ าหน่ายถ่านหิน 
 

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯประกอบดว้ย 
 

ก) บริษทั ทีโก ้เซลล ์จ ากดั ไดย้กเลิกการด าเนินงานธุรกิจแลว้ในระหวา่งปี 2551 
 

ข) บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จ ากดั มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 167 ห้อง 1907, 1908 ถนนหลินหอตะวนัตก เขตเทียน
เหอ เมืองกวา่งโจว ประเทศจีน ด าเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาดา้นถ่านหิน  

 

ค) บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัท่ีประเทศอินโดนิเซีย เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 

โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ อาคารมีนาร่า ปาร์ม่า ชั้น 12 ถนนจาลาน ราซูน่า เซด จาการ์ตาทางตอนใตป้ระเทศอินโดนีเซีย 
เพ่ือด าเนินธุรกิจดา้นการคา้เช้ือเพลิงแขง็ เหลว และก๊าซตลอดจนผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

2. เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
 

งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงรายการตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษทัมหาชน
จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินส าหรับงวด 2555 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวด
ปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

 
 
 

(หน่วย : พนับาท)

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนท่ีติดภาระค ้าประกนั (65,000)              -                     (65,000)              -                     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,456)                (7,597)                (8,456)                (7,597)                

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (880)                   (1,034)                (880)                   (1,034)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 500                    610                    500                    610                    

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 746                    131                    743                    129                    

เงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกจิกรรมลงทุน (73,090)              (7,890)                (73,093)              (7,892)                

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน (893)                   (910)                   (893)                   (910)                   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 124,914             -                     124,914             -                     

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและเงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 145,314             26,981               145,314             26,981               

เงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 269,335             26,071               269,335             26,071               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 13,834               (24,552)              13,983               (24,521)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 35,050               59,602               34,464               58,985               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 48,884               35,050               48,447               34,464               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบริษทัฯ

บรษิทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553
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3. การปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
3.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสภา

วชิาชีพบญัชีใหมี้ผลบงัคบัใช ้ดงัน้ี 
  
แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “สินคา้คงเหลือ” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “สญัญาเช่า” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “รายได”้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ตน้ทุนการกูย้มื” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ก าไรต่อหุน้” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การดอ้ยค่าของสินทรัพย”์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง “การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก” 

มาตรฐานการบญัชีไทยท่ียงัคงใชอ้ยูปั่จจุบนั  
ฉบบัท่ี 101 เร่ือง “หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ” 
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2545) เร่ือง “การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา”  
ฉบบัท่ี 105 เร่ือง “การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน”  
ฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน”  

 
 
  



 

                                                                                                                                                           รายงานประจ าปี 2556 
                                                                     บรษัิท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)                                                                                              58 

3.2 การน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นคร้ังแรก 
 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

 
  วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  

(ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง “ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ” 
1 มกราคม 2556 

 
มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
 
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีหน้ีสินภาษีเงินได้ในการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลกระทบทางภาษีอัน
เน่ืองมาจาก “ความแตกต่างชัว่คราว” แสดงเป็นรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะ
การเงินโดยค านึงถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินได ้และจะตั้งส ารองค่าเผื่อการปรับมูลค่าภาษีเงินได้
รอตดับญัชีส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี หากพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์
ไดใ้นอนาคต 

 

4. หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) บริษทัย่อยเป็น
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มใน
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย  ในการพิจารณาเร่ืองการควบคุมได้
พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีจะไดม้าในปัจจุบนัไม่วา่ไดจ้ากการใชสิ้ทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสาร  งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือส าหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย  ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ส่งมอบให้ในการไดม้า มูลค่าของหุ้นท่ีออกให้ หรือหน้ีสินท่ีตอ้งรับผิดชอบ ณ วนัท่ีไดม้าและยงัรวมถึงตน้ทุนท่ี
สมัพนัธ์โดยตรงกบัการไดม้านั้น  ส่วนของจ านวนตน้ทุนการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยท่ีไดม้าจะบนัทึกเป็นค่าความนิยม และค่าความนิยมจะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 
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รายการบญัชี ยอดคงเหลือและรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้ก
ตดัท้ิงในการท างบการเงินรวมเวน้แต่รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทัจะไม่สามารถไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเสียไป 
นโยบายการบัญชีของบริษทัย่อยท่ีแตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทัจะถูกเปล่ียนให้มีความสอดคลอ้งกับ
นโยบายท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 
 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทย แคปปิตอล 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย หลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัแลว้ อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 
 อตัราร้อยละของการถือหุน้ ขอ้มูลทาง 
 ช่ือบริษทัยอ่ย ประเภทของกิจการ จดทะเบียนในประเทศ 2556 2555 การเงิน 
บริษทั ทีโก ้เซลล ์จ ากดั หยดุด าเนินงาน ไทย 99.99 99.99 ตรวจสอบโดยผูส้อบ 
     บญัชีเดียวกนั 
บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย  
 จือสยนุ จ ากดั ท่ีปรึกษาดา้นถ่านหิน จีน 100.00 100.00 ตรวจสอบโดยผูส้อบ 
      บญัชีอ่ืน 
บริษทั ไทย แคปปิตอล จ าหน่ายเช้ือเพลิงแขง็ 
 อินโด ไมน่ิง จ ากดั เหลว ก๊าซและอ่ืน ๆ อินโดนีเซีย 99.825 - ตรวจสอบโดยผูส้อบ 
      บญัชีอ่ืน 

 
5. นโยบายการบัญชี 
 

5.1 รายได้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั้น รายไดจ้ากการขายเป็นจ านวนท่ีสุทธิ
จากภาษีขายและส่วนลด 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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5.3 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินฝากประจ าประเภท 3 - 12 เดือน แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

5.4 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญค านวณจากร้อยละของ
ลูกหน้ี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุ
ได ้
 

5.5 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ตน้ทุน
ในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หัก
ดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้าย
อ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ 
 
กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาขายท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

5.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิราคาทุน หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

5.7 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 
ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 25  ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 10 - 20  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง และงานระหวา่งก่อสร้าง 
 
รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงท าให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพย์
เพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งวดท่ีเกิดข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัฯไดร้วมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพยซ่ึ์ง
เป็นภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัฯเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และก าหนดให้คิดค่าเส่ือมราคา
ส าหรับส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบั
ตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น นอกจากน้ี ก าหนดให้มีการทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการ
คิดค่าเส่ือมราคาอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับการร้ือถอน การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตามท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ดงักล่าวจะ
รับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
 

5.8 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณบีริษัทฯเป็นผู้เช่า 
 
สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั ผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วน
ระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่า แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิการเป็นเจา้ของเม่ือสัญญาส้ินสุดจะค านวณค่าเส่ือมราคาตามอายกุาร
ใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 
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สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะ
จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

5.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะตดัจ าหน่ายตามวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน 5 ปี 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้
มี) 
 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจไม่สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา รายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงคือจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งราคาขายสุทธิ
เม่ือเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดักลุ่มให้อยู่กลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุไดว้่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็น
อิสระจากกลุ่มอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นเคยตี
ราคาเพ่ิม และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูต่่อไป หรือเป็นไปในทาง
ท่ีลดลงโดยบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนหรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
 

5.11 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน
บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน 
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5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
 
บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึง
หลกัการประมาณการดังกล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราการเงินเฟ้อ 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

5.13 เงนิตราต่างประเทศ 
 
กิจการภายในประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 
 
กิจการในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งงวด 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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5.14 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืม นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และเกณฑก์าร
วดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบัญชีของรายการท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้  
 
เคร่ืองมือทางการเงินจดัประเภทเป็นหน้ีสิน หรือส่วนของเจา้ของโดยพิจารณาถึงเน้ือหาและภาระผูกพนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ีย เงินปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงิน หรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินแสดงเป็นรายได ้ หรือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน  ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่
ผูถื้อเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจดัประเภทเป็นตราสารทุนน าไปหักจากส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง เคร่ืองมือทางการเงินจะ
ถูกน ามาหักกลบลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวม้าหักกลบลบหน้ีกนั และมี
ความตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับประโยชน์จากทรัพยสิ์นในเวลาเดียวกนั
ท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 

 
5.15 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

 
6. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นคร้ังแรก 

 
ตามระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีไทยฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้  
 
ซ่ึงบริษทัฯไดป้รับปรุงผลกระทบของรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อน ซ่ึงรายการ
ปรับปรุงดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินงวดก่อน ดงัต่อไปน้ี 
 

(หน่วย : พันบาท) 
การปรับปรุงงบการเงนิ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ก าไรสุทธิส าหรับงวดลดลง  5,376 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง  0.0067 
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ผลสะสมของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีซ่ึงถือปฏิบติัโดยวธีิปรับยอ้นหลงัต่อยอดก าไรสะสมตน้ปี 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 101,199 94,452 101,429 94,135 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี  15,678  21,054  15,678  21,054 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่  116,877  115,506  117,107  115,189 
 

งบแสดงฐานะการเงินยอ้นหลงั 3 ปี ตามนโยบายบญัชีใหม่เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 

(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2554 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555    ธนัวาคม 2554 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)              (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน 657,651 604,048 683,204 650,390 603,148 682,857 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 267,742 279,201 215,422 300,179 280,072 215,422 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 16,552 15,678 21,054 16,552 15,678 21,054 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  1,071  858  1,020  1,071  858  1,020 
รวมสินทรัพย์  943,016  899,785  920,700  968,192  899,756  920,353 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสิน 109,943 92,500 262,080 132,581 92,239 262,050 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  833,073  807,285  658,620  835,611  807,517  658,303 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  943,016  899,785  920,700  968,192  899,756  920,353 
 

บริษทัยอ่ยไม่แสดงการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อน เน่ืองจากไม่มีผลกระทบตอ่ยอดภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของงวด
ดงักล่าว 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

เงินสดในมือ 1,586 150 1,378 145 
เงินฝากธนาคาร 

กระแสรายวนั 8,276 122,080 2,045 122,080 
ออมทรัพย ์  71,043  43,442  62,523  42,466 
เงินฝากประจ า  
 (อายไุม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า)  85,000  -   85,000  -  

รวม  165,905  165,672  150,946  164,691 
 
เงินฝากธนาคารออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวตัถุประสงคไ์วใ้ชใ้นการด าเนินงาน 

 
8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย ์  130,029  -   130,029  - 
บญัชีเงินฝากประจ า (อายไุม่เกิน 12 เดือน  

นบัจากวนัท่ีไดม้า)   20  8,224  20  8,224 
รวม   130,049  8,224  130,049  8,224 

 
9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีการคา้  148,314 135,051 148,314 135,051 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 9,749 2,962 9,749 2,962 
ลูกหน้ีอ่ืน  6,536 7,093 5,231 6,994 
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  -   -   9,005  180 
รวม  164,599  145,106  172,299  145,187 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
   2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้า 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ   84,428 64,442 
เกินก าหนดช าระ 

เกิน 1 - 90 วนั   63,839 63,499 
เกิน 91 - 180 วนั   1,751 4,349 
เกิน 181 - 365 วนั   15,287 1,357 
เกินกวา่ 365 วนั ข้ึนไป   2,068 1,955 
ลูกหน้ีส่วนงานเคร่ืองปรับอากาศและขนส่งท่ีเลิกด าเนินงาน     7,998  17,918 

   175,371 153,520 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ      (27,057)  (18,469) 

รวม      148,314  135,051 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

ยอดคงเหลือตน้งวด 18,469 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 21,743 
โอนกลบัในระหวา่งงวด  (13,155) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  27,057 
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(หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,509 2,962 3,509 2,962 
เกินก าหนดช าระ 

เกิน 1 - 90 วนั 6,240 - 6,240 - 
เกิน 91 - 180 วนั - - - - 
เกิน 181 - 365 วนั - - - - 
เกินกวา่ 365 วนั ข้ึนไป  -   -   15,504  15,504 

 9,749 2,962 25,253 18,466 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -   -   (15,504)  (15,504) 

รวม  9,749  2,962  9,749  2,962 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะ 
 งบการเงินรวม ของบริษทัฯ 

ยอดคงเหลือตน้งวด - 15,504 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัในระหวา่งงวด  -   -  
ยอดคงเหลือปลายงวด  -   15,504 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีอ้ืน่ 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 23,221 24,470 23,188 24,470 
รายไดค้า้งรับ 2,051 2,127 2,051 2,127 
เงินทดรองจ่าย 1,529 817 366 817 
อ่ืน ๆ  15,969  5,284  15,860  5,185 
 42,770 32,698 41,465 32,599 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (36,234)  (25,605)  (36,234)  (25,605) 
  6,536  7,093  5,231  6,994 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

ยอดคงเหลือตน้งวด 25,605 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 14,653 
โอนกลบัในระหวา่งงวด  (4,024) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  36,234 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีอ้ืน่ - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - - 8,766 - 
รายไดค้่าจดัการคา้งรับ - - 1,224 1,200 
อ่ืน ๆ  -   -   35  -  
  -   -   10,025  1,200 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -   -   (1,020)  (1,020) 

รวม  -   -   9,005  180 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะ 
 งบการเงินรวม ของบริษทัฯ 

ยอดคงเหลือตน้งวด - 1,020 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัในระหวา่งงวด  -   -  
ยอดคงเหลือปลายงวด  -   1,020 
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10. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ซ่ึงกระท าผา่นบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ผูบ้ริหารส าคญัท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมี
อ านาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือครอบครัวชยัวิกรัย ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 48.14 (2555 : ร้อยละ 43.55) ของทุนจดทะเบียนของ   
บริษทัฯ รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯท่ีครอบครัวชยัวิกรัยซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นหลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่ง
กนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ยอดคงเหลือของรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
(หน่วย : พันบาท) 

     งบการเงินเฉพาะ 
  จดัตั้งข้ึน  สดัส่วน  ของบริษทัฯ  
 ช่ือบริษทั ในประเทศ ทุนช าระแลว้ การถือหุ้น 2556 2555 
    ร้อยละ ราคาทุน ราคาทุน 

บริษทั ทีโกเ้ซลล ์จ  ากดั ก) ไทย 10,000 99.99 9,999 9,999 
หกั : ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า      (9,999)  (9,999) 
      -   -  
บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จ  ากดั ข) จีน - 100.00 
    (2555 : 100.00)  2,440  2,491 
หกั : ค่าหุ้นบริษทัยอ่ย - ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ      -   (1,502) 
      2,440  989 
บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ  ากดั ค) อินโดนีเซีย 1,000 99.825 

    (2555 : 0)  30,110  -  
รวม      32,550  989 
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ก) รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการดอ้ยค่า - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

ยอดคงเหลือตน้งวด 9,999 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - 
โอนกลบัในระหวา่งงวด  -  
ยอดคงเหลือปลายงวด  9,999 
 

ข) ในปี 2555 บริษทัฯลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศจีน ช่ือวา่ บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 
80,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯช าระค่าหุ้นบางส่วนแลว้เป็นจ านวน 32,015 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 989,141 
บาท) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯช าระค่าหุน้จ านวน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 2,440,178 บาท) ครบถว้นแลว้ 
 

ค) ในปี 2556 บริษทัฯลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนิเซีย ช่ือวา่ บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั เป็น
จ านวนเงิน 998,250 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 30,110,130 บาท) 

(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั ทีโกเ้ซลล ์จ ากดั - - 15,504 15,504 
บริษทั ฟาร์อีสทป่ั์นทออุตสาหกรรม จ ากดั  9,749  2,962  9,749  2,962 
 9,749 2,962 25,253 18,466 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -   -   (15,504)  (15,504) 
 9  9,749  2,962  9,749  2,962 
ลูกหนีอ้ืน่ - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั - - 8,766 - 
บริษทั ทีโกเ้ซลล ์จ ากดั - - 1,229 1,200 
บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จ ากดั  -   -   30  -  
  -   -   10,025  1,200 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -   -   (1,020)  (1,020) 

 9  -   -   9,005  180 
รวม  9,749  2,962  18,754  3,142 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถแยกอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,509 2,962 12,310 3,142 
เกินก าหนดช าระ 

เกิน 1 - 90 วนั 6,240 - 6,240 - 
เกิน 91 - 180 วนั - - - - 
เกิน 181 - 365 วนั - - - - 
เกินกวา่ 365 วนั ข้ึนไป  -   -   16,728  16,524 

 9,749 2,962 35,278 19,666 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -   -   (16,524)  (16,524) 
  9,749  2,962  18,754  3,142 
 
เงนิกู้ยมืระยะส้ัน - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 
บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั  44  -   -   -  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีเงินกูย้ืมจากกรรมการของบริษทัยอ่ย
ท่านหน่ึง จ านวน 15,127,785 รูเปีย (2555 : ไม่มี) โดยเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีดอกเบ้ีย ไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดจ่ายช าระ
เม่ือทวงถาม 
 

 (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนีอ้ืน่ - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษัทย่อย 
บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั 
 ค่าซ้ือถ่านหินรอจ่ายคืน  - - 20,877 - 
 ค่าบริการจดัการคา้งจ่าย   -   -   1,648  -  
    -   -   22,525  -  
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(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 
บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จ ากดั 
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย   -   -   192  -  
 รวม 19  -   -   22,717  -  
 
รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวด มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ นโยบายการก าหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการขาย 
บริษทั ฟาร์อีสทป่ั์นทออุตสาหกรรม จ ากดั  32,609  31,928  32,609  31,928 ราคาตลาด 
รายได้อืน่ 
รายได้ค่าจัดการ 
บริษทั ทีโกเ้ซลล ์จ  ากดั  -   -   22  168 ราคาท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารจัดการ 
บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ  ากดั  -   -   1,561  -  ราคาท่ีระบุในสญัญา 
ค่านายหน้า 
บริษทั กวา่งโจว ไทจื่อเจีย จือสยนุ จ  ากดั  -   -   180  -  ราคาท่ีระบุในสญัญา 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

 ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีโกเ้ซลล ์จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กวา่งโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทย แคปปิตอล อินโด ไมน่ิง จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ฟาร์อีสทป่ั์นทออุตสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้ร่วมกนัและกรรมการมีความเก่ียวขอ้งกนั 
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11. สินค้าคงเหลอื 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 

ถ่านหิน 204,787 269,668 
สินคา้ระหวา่งทาง  -   2,685 

 204,787 272,353 
หกั : ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้  (8,503)  (4,260) 

รวม  196,284  268,093 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,260 
ตั้งเพ่ิม(โอนกลบั)ในระหวา่งงวด  4,243 
ยอดคงเหลือปลายงวด  8,503 
 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 122 16,438 120 16,438 
อ่ืน ๆ  692  515  692  515 
 รวม  814  16,953  812  16,953 
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13. เงนิลงทุนทีต่ดิภาระค า้ประกนั 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 วนัครบก าหนด 2556 2555 

เงินฝากประจ า 12 เดือน ก) 13 พฤษภาคม 2557 70,000 70,000 
  (2555 : 13 พฤษภาคม 2556) 
เงินฝากประจ า 15 เดือน ข) 30 ธนัวาคม 2557 65,000 65,000 
 (2555 : เงินฝากประจ า 11 เดือน)  (2555 : 29 กนัยายน 2556)  
เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ค) 9 เมษายน 2567  840  840 

รวม  135,840  135,840 
 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจ าจ านวน 70 ลา้นบาท (2555 : 70 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 18) 
 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจ าจ านวน 65 ลา้นบาท (2555 : 65 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 18) 
 
ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลจ านวน 0.84 ลา้นบาท (2555 : 0.84 ลา้นบาท) ใชเ้ป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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14. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม  
  อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองจกัร 
  ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้ ระหวา่ง  งานระหวา่ง 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์โรงงาน ส านกังาน การติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน : 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 27,084 103,793 36,863 9,333 4,144 4,954 - 186,171 

ซ้ือเพ่ิม - - 237 920 645 26 23 1,851 

โอนเขา้ (ออก) - 23 - - - - (23) - 

จ าหน่าย - - (4,463) (3) - - - (4,466) 
ตดัจ าหน่าย  -   -   (26)  (236)  -   -   -   (262) 

ผลต่างจากการแปลงค่า 

 งบการเงิน  -   -   -   10  -   -   -   10 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  27,084  103,816  32,611  10,024  4,789  4,980  -   183,304 
ค่าเส่ือมราคาสะสม : 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (17,710) (18,137) (5,956) - (2,650) - (44,453) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (5,591) (5,161) (1,366) - (322) - (12,440) 

ค่าเส่ือมราคา - จ าหน่าย - - 4,079 1 - - - 4,080 
ค่าเส่ือมราคา - ตดัจ าหน่าย  -   -   18  121  -   -   -   139 

ผลต่างจากการแปลงค่า 

 งบการเงิน  -   -   -   (1)  -   -   -   (1) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  -   (23,301)  (19,201)  (7,201)  -   (2,972)  -   (52,675) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  27,084  80,515  13,410  2,823  4,789  2,008  -   130,629 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  27,084  86,083  18,726  3,377  4,144  2,304  -   141,718 
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(หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
  อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองจกัร 
  ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้ ระหวา่ง  งานระหวา่ง 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์โรงงาน ส านกังาน การติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน : 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 27,084 103,793 36,863 9,215 4,144 4,954 - 186,053 

ซ้ือเพ่ิม - - 237 907 645 26 23 1,838 

โอนเขา้ (ออก) - 23 - - - - (23) - 

จ าหน่าย - - (4,463) (3) - - - (4,466) 
ตดัจ าหน่าย  -   -   (26)  (236)  -   -   -   (262) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  27,084  103,816  32,611  9,883  4,789  4,980  -   183,163 
ค่าเส่ือมราคาสะสม : 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (17,710) (18,137) (5,956) - (2,650) - (44,453) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (5,591) (5,161) (1,339) - (322) - (12,413) 

ค่าเส่ือมราคา - จ าหน่าย - - 4,079 1 - - - 4,080 
ค่าเส่ือมราคา - ตดัจ าหน่าย  -   -   18  121  -   -   -   139 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  -   (23,301)  (19,201)  (7,173)  -   (2,972)  -   (52,647) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  27,084  80,515  13,410  2,710  4,789  2,008  -   130,516 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  27,084  86,083  18,726  3,259  4,144  2,304  -   141,600 

 

ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนไดร้วมอยูใ่นบญัชีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนขาย 10,392 10,952 10,392 10,952 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,048  2,197  2,021  2,197 

รวม  12,440  13,149  12,413  13,149 
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บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใชเ้ป็นหลกัค ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุ 18 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดป้ระมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตของ
ท่ีดินและเคร่ืองจกัรมากกวา่ราคาท่ีประเมินไวต้ั้งแต่ปี 2551 จึงไม่เกิดการดอ้ยค่าส าหรับท่ีดินและเคร่ืองจกัรดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 10.30 ลา้นบาท (2555 : จ านวน 2.81 ลา้นบาท) 
 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 โปรแกรม โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน: 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 2,925 - 2,925 
ซ้ือเพ่ิม - 180 180 
โอนเขา้ (ออก) 120 (120) - 
ตดัจ าหน่าย  (26)  -   (26) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  3,019  60  3,079 
รายจ่ายตดับัญชีสะสม: 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  (1,282)  - (1,282) 
รายจ่ายตดับญัชี  (549)  - (549) 
รายจ่ายตดับญัชี - ตดัจ าหน่าย  25  -   25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  (1,806)  -   (1,806) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  1,213  60  1,273 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  1,643  -   1,643 
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16. ภาษีเงนิได้ 
 (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ท่ีเกิดจากความแตกต่างชัว่คราว 16,592 15,678 16,552 15,678 
หกั : การปรับมูลค่าภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (40)  -   -   -  
 รวม  16,552  15,678  16,552  15,678 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ผลประโยชน์ภาษีเงนิได้(ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด  874  (5,376) 
 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 

เงินมดัจ า  1,071  858 
 

18. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 
บริษทัฯไดท้ าการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ด
จ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 14) และใชเ้งินฝากประจ าเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั (หมายเหตุ 13) 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแลว้ทั้งจ านวน (31 ธนัวาคม 2555 : มี
เงินกูค้งคา้งจ านวน 9.66 ลา้นบาท) 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้  91,613 60,590 91,613 60,590 
เจา้หน้ีอ่ืน   16,524  20,787  16,487  20,532 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  -   -   22,717  -  

รวม   108,137  81,377  130,817  81,122 
 

20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 2556 2555 

เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ 597 489 597 489 
เงินประกนัผลงาน - 74 - 74 
อ่ืนๆ  41  40  43  34 

รวม  638  603  640  597 
 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน - ตน้ปี 859 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 265 
จ่ายในระหวา่งงวด  -  
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน - ปลายปี  1,124 
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22. ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีของการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
 
ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ีต่างประเทศรายหน่ึง ซ่ึงเป็นลูกหน้ีส่วนงานเคร่ืองปรับอากาศและ
ขนส่งทางทะเลท่ียกเลิกการด าเนินงานจ านวนเงินรวม 1.60 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดเ้งินคืนจาก
การขอคืนภาษีส าหรับส่วนงานท่ียกเลิกดงักล่าวจ านวนเงิน 19.98 ลา้นบาท 
 

23. ทุนเรือนหุ้น 
  ทุนจดทะเบียน   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  
 จ านวน  จ านวน  ส่วนเกิน 
 มูลค่าหุ้นต่อหุ้น หุ้นสามญั จ านวนเงิน หุ้นสามญั จ านวนเงิน มูลค่าหุ้น 
 บาท พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 0.50 1,568,978 784,489 941,693 470,846 90,627 
ลดทุนจดทะเบียน 0.50 (200,000) (100,000) - - -  
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 0.50 393,995 196,998 - - -  
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.50  -   -   242,324  121,162  77,962 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 0.50  1,762,973  881,487  1,184,017  592,008  168,589 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นท่ียงัมิได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 200,000,000 หุ้น ดังนั้ น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะเปล่ียนจาก 1,568,977,938 หุ้น เป็น 
1,368,977,938 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี 
 
1. ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 (TCC-W2) 
 

2. ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (TCC-W3) 
 

3. ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 369,800,031 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 (TCC-W4) 

 
ดงันั้น ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจะเปล่ียนจาก 1,368,977,938 หุน้ เป็น 1,762,973,267 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                           รายงานประจ าปี 2556 
                                                                     บรษัิท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)                                                                                              82 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 4 (TCC-W4) 
 
ตามท่ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ของบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 4 จ านวนไม่เกิน 
369,800,031  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 3.2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ซ่ึงราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 4 (TCC-W4) ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของ   
บริษทัฯ ซ่ึงตามหนงัสือช้ีชวนฯขอ้ 1.2.1 เง่ือนไขการปรับสิทธิ (ค) ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 9 ในหนงัสือช้ีชวนเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (TCC-W1), ขอ้ก าหนด ขอ้ 4 (3) หนา้ท่ี 16 ในหนงัสือแจง้การจดัสรรและ
เอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 2 (TCC-W2) และ
ขอ้ก าหนด ขอ้ 4 (3) หนา้ท่ี 16 ในหนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (TCC-W3) ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งท าการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 
ดงันั้น ทางบริษทัฯจึงไดท้ าการปรับสิทธิดงักล่าว โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ TCC-W1 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัได ้1.39010 หุ้น ในราคาหุ้นสามญัละ 0.719 บาท, ใบส าคญัแสดงสิทธิ TCC-W2 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้1.21782 หุ้น ในราคาหุ้นสามญัละ 0.821 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ TCC-W3 1 หน่วย 
สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้1.14249 หุน้ ในราคาหุน้สามญัละ 0.875 บาท 
 
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในระหวา่งปี 
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 1 (TCC-W1) ในช่วงส้ินไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 และในช่วงส้ินไตร
มาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2556 จ านวน 148,218,398 หุน้ 93,444,864 หุ้น และ 651,678 หุ้น ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556, วนัท่ี 1 เมษายน 2556 และวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2556 
ตามล าดบั และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 (TCC-W2) ในช่วงส้ินไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 
จ านวน 2,435 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 และผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 3 (TCC-W3) ในช่วงส้ินไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 และในช่วงส้ินไตรมาสท่ี 
3 ของปี 2556 จ านวน 4,012 หุ้น และ 2,513 หุ้น ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 และวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 ตามล าดบั 
 
ในช่วงส้ินไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 1 (TCC-W1) จ านวน 1,989,012 
บาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินรับจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ ไวใ้นบญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น
โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากอยูภ่ายใตห้ัวขอ้ส่วนของผูถื้อหุ้น และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (TCC-W1) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 11,074,462 หน่วย, 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (TCC-W2) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 68,330,901 หน่วย, ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
(TCC-W3) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 92,202,364 หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (TCC-W4) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
มีจ านวน 369,779,804 หน่วย 
 

24. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได ้
 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไม่ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีขาดทุนในงวดปัจจุบนั (ใน
ระหวา่งปี 2555 : บริษทัฯจดัสรรก าไรสุทธิไปเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.14 ลา้นบาท) 
 

25. ภาระผูกพนั หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้าและคดคีวาม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและคดีความ บริษทัฯมีเพียงภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 
- บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการส าหรับท่ีท าการโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปีและสามารถต่ออายุไดบ้ริษทัมี

ภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการทั้งหมดจ านวน 0.81 ลา้นบาท 
 

26. ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีช าระแลว้อยูใ่นระหวา่งงวด 
 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย
ผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ในระหวา่งงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั 
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556 2555 2556 2555 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท)  
- การด าเนินงานต่อเน่ือง (74,442) (667) (72,768) (161) 
- การด าเนินงานท่ียกเลิก  21,589  4,180  21,589  4,221 
   (52,853)  3,513  (51,179)  4,060 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

ท่ีช าระแลว้ระหวา่งงวด (พนัหุน้) 1,160,326  929,032 1,160,326  929,032 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้พ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)  
- การด าเนินงานต่อเน่ือง  (0.0642) (0.0007) (0.0627) (0.0002) 
- การด าเนินงานท่ียกเลิก  0.0186  0.0045  0.0186  0.0045 
  (0.0456)  0.0038  0.0441  0.0043 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 
ผลกระทบของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ี 

ค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด (พนัหุน้)  59,676  225,566  59,676  225,566 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้

ค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด (พนัหุน้) 1,220,002 1,154,598 1,220,002 1,154,598 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้)  
- การด าเนินงานต่อเน่ือง  (0.0610) (0.0006) (0.0596) (0.0001) 
- การด าเนินงานท่ียกเลิก  0.0177  0.0036  0.0177  0.0037 
  (0.0433)  0.0030  (0.0419)  0.0036 
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27. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และ
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อ
การเก็งก าไรหรือเพ่ือการคา้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน  อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือวา่ความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ
กิจการกลุ่มบริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้
สินเช่ือท่ีเป็นผลจากลูกหน้ีการคา้ เกิดข้ึนแบบจ ากดัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนลูกคา้มากราย  ดงันั้น กลุ่มบริษทัไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 

 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีและเจ้าหน้ีท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาแลว้และไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ียงัคงมีอยูด่งักล่าว 
 
ทั้งน้ีในส่วนของความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนบริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดท้ าสัญญา
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างไปจากปี 2555 ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
  สินทรัพย ์   หน้ีสิน   สินทรัพย ์   หน้ีสิน  
 สกุลเงิน 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
ดอลลาร์สหรัฐ 316,920 243,670 2,275 1,144,096 110,219 222,684 458,301 1,144,096 
ริงกิต 459 304 - - 459 304 - - 
หยวน 2,478 - - - 2,478 - 35,000 - 
รูเปีย 7,862,400 2,350,000 - - 7,862,400 2,350,000 2,601,907,269 - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 45 - - - 45 - - - 
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อตัราแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 2556 2555 

สินทรัพย์ 
1 ดอลลาร์สหรัฐ 32.6778 30.4857 
1 ริงกิต 9.8205 9.8514 
1 หยวน 5.3417 4.8446 
1,000 รูเปีย 2.4726 2.9650 
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 28.9078 31.4849 
หนีสิ้น 
1 ดอลลาร์สหรัฐ 32.9494 30.7775 
1 หยวน 5.4756 4.9882 
1,000 รูเปีย 2.8821 3.3984 
 

28. การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556      
กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.13 : 1 (2555 : หลงัปรับปรุงใหม่ 0.12 : 1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั: 0.16 : 1 (2555 : หลงัปรับปรุงใหม่ 0.12 : 1) 
 

29. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัฯมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวมีความอ่อนไหวมากต่อความสามารถใน
การแข่งขนัทางธุรกิจ 
 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 แลว้ 


