
 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  6105 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
30 พฤษภาคม 2559 
 



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,382,505,248       1,062,823,171       2,382,410,374       1,062,481,639       

ลูกหน้ีการคา้ 6 690,611,423          889,311,186          690,611,423          889,311,186          

ลูกหน้ีอ่ืน 4 163,628,233          118,682,529          163,628,233          118,682,529          

สินคา้คงเหลือ 7 573,891,711          403,725,486          573,891,711          403,725,486          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 5,153,827,456       -                         6,065,196,504       -                         
ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 1,218,205,493       -                         1,218,205,493       -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 120,238,544          130,946,451          120,133,688          130,863,292          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,302,908,108     2,605,488,823       11,214,077,426     2,605,064,132       

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม

วิธีส่วนไดเ้สีย 8 3,396,785,178       3,011,162,025       770,364,083          770,364,083          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                         12,853,530            12,853,530            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 1,580,604,161       1,580,604,161       1,580,604,161       1,580,604,161       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         4,995,043,355       -                         5,604,568,163       

ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว 4 -                         867,395,350          -                         867,395,350          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,535,757,524       1,614,106,655       1,535,757,524       1,614,106,655       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,321,050            24,321,050            24,321,050            24,321,050            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 134,833,610          76,967,726            134,833,610          76,967,726            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,531,569              2,980,570              3,531,569              2,980,570              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,675,833,092       12,172,580,892     4,062,265,527       10,554,161,288     

รวมสินทรัพย์ 16,978,741,200     14,778,069,715     15,276,342,953     13,159,225,420     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 4, 13 186,399,503          307,995,843          186,399,503          307,995,842          

เจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 284,365,093          318,303,460          284,365,093          318,251,001          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 65,979,884            1,030,138,200       65,979,884            1,030,138,200       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 25,303,593            68,497,902            25,303,593            68,497,902            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 437,582,649          51,385,146            437,582,649          51,385,146            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 999,630,722          1,776,320,551       999,630,722          1,776,268,091       

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 3,704,356,742       1,425,435,375       3,704,356,742       1,425,435,375       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 93,162,192            94,448,235            93,162,192            94,448,235            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,797,518,934       1,519,883,610       3,797,518,934       1,519,883,610       

รวมหนีสิ้น 4,797,149,656       3,296,204,161       4,797,149,656       3,296,151,701       

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 18 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 18 930,000,000          930,000,000          930,000,000          930,000,000          

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย  19 30,000,000            30,000,000            30,000,000            30,000,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,279,597,234     11,532,346,208     9,219,193,297       8,603,073,719       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19 (1,358,005,690)      (1,310,480,654)      -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,181,591,544     11,481,865,554     10,479,193,297     9,863,073,719       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,978,741,200     14,778,069,715     15,276,342,953     13,159,225,420     

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 25 4,835,734,333    6,607,615,395    4,835,734,333    6,607,615,395    

รายไดเ้งินปันผลรับ 4, 8, 10 39,454,762         11,386,503         69,657,040         39,397,792         

ดอกเบ้ียรับ 285,275,202       247,737,003       285,275,202       247,737,003       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                      117,535,478       -                      117,535,479       

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                      -                      -                      158,575              

รายไดอ่ื้น 21 86,815,985         5,641,598           86,815,985         5,596,349           

รวมรายได้ 5,247,280,282    6,989,915,977    5,277,482,560    7,018,040,593    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 23 3,778,891,436    5,423,307,703    3,778,891,436    5,423,307,703    

คา่ใชจ่้ายในการขาย 23 129,152,944       157,388,710       129,152,944       157,388,711       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23 287,965,026       280,352,612       287,803,047       276,977,173       

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน

   ในบริษทัร่วม -                      -                      -                      8,304,892           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4, 10 -                      59,358,500         -                      59,358,500 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 55,605,921         -                      55,605,921         -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 111,423,997       126,966,482       111,423,997       126,966,482       

รวมค่าใช้จ่าย 4,363,039,324    6,047,374,007    4,362,877,345    6,052,303,461    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุทีบั่นทกึตามวิธี

ส่วนได้เสีย

บริษทัร่วม 8 161,495,705       166,262,568       -                      -                      

รวม 161,495,705       166,262,568       -                      -                      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,045,736,663    1,108,804,538    914,605,215       965,737,132       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 118,485,637       115,299,973       118,485,637       115,299,973       
ก าไรส าหรับปีส่วนทีเ่ป็นของบริษทั 927,251,026       993,504,565       796,119,578       850,437,159       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 26 3.09                    3.31                    2.65                    2.83                    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรส าหรับปี 927,251,026       993,504,565       796,119,578       850,437,159       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทรายการใหม่

    เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
    หน่วยงานต่างประเทศ (47,525,036)        (775,424,886)      -                      -                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -

   สุทธิจากภาษี (47,525,036)        (775,424,886)      -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 879,725,990       218,079,679       796,119,578       850,437,159       

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของส่วน ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษายน 2557 300,000,000     930,000,000     30,000,000    10,670,841,643      (537,342,933)       (537,342,933)        11,393,498,710     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                   -                   -                 -                          2,287,165            2,287,165             2,287,165              

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                   -                   -                 (132,000,000)          -                       -                        (132,000,000)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                 (132,000,000)          2,287,165            2,287,165             (129,712,835)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร -                   -                   -                 993,504,565           -                       -                        993,504,565          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                 -                          (775,424,886)       (775,424,886)        (775,424,886)         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                 993,504,565           (775,424,886)       (775,424,886)        218,079,679          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 300,000,000     930,000,000     30,000,000    11,532,346,208      (1,310,480,654)    (1,310,480,654)     11,481,865,554     

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของส่วน ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษายน 2558 300,000,000     930,000,000     30,000,000    11,532,346,208      (1,310,480,654)    (1,310,480,654)     11,481,865,554     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                   -                   -                 (180,000,000)          -                       -                        (180,000,000)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                 (180,000,000)          -                       -                        (180,000,000)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร -                   -                   -                 927,251,026           -                       -                        927,251,026          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                 -                          (47,525,036)         (47,525,036)          (47,525,036)           

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                 927,251,026           (47,525,036)         (47,525,036)          879,725,990          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 300,000,000     930,000,000     30,000,000    12,279,597,234      (1,358,005,690)    (1,358,005,690)     12,181,591,544     

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 300,000,000        930,000,000        30,000,000         7,884,636,560       9,144,636,560      

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 -                       -                       -                      (132,000,000)        (132,000,000)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                      (132,000,000)        (132,000,000)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  ำไร -                       -                       -                      850,437,159          850,437,159         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                      850,437,159          850,437,159         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 300,000,000        930,000,000        30,000,000         8,603,073,719       9,863,073,719      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก ำไรสะสม

(บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
10



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2558 300,000,000        930,000,000        30,000,000         8,603,073,719       9,863,073,719      

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 -                       -                       -                      (180,000,000)        (180,000,000)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                      (180,000,000)        (180,000,000)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  ำไร -                       -                       -                      796,119,578          796,119,578         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                      796,119,578          796,119,578         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 300,000,000        930,000,000        30,000,000         9,219,193,297         (1) 10,479,193,297    

(1) เพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว บริษทัตอ้งคงไวซ่ึ้งก ำไรสะสมจ ำนวน 510 ลำ้นบำท เป็นก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรขั้นต ่ำ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก ำไรสะสม

(บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
11



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับปี 927,251,026        993,504,565        796,119,578        850,437,159        

รายการปรับปรุง

ค่ำเส่ือมรำคำ 11 252,637,197        296,181,899        252,637,197        296,181,899        

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       1,270,488            -                       1,270,488            

ค่ำเผ่ือ (กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือ) มูลค่ำสินคำ้ลดลง 7 (474,683)              12,474,345          (474,683)              12,474,345          

รำยไดเ้งินปันผลรับ (39,454,762)         (11,386,503)         (69,657,040)         (39,397,792)         

ดอกเบ้ียรับ (285,275,202)       (247,737,003)       (285,275,202)       (247,737,003)       

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 83,332,753          102,319,191        83,332,753          102,319,191        

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้งินรอกำรตดับญัชี 28,091,244          24,647,291          28,091,244          24,647,291          

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (335,247,323)       22,491,261          (335,236,801)       22,711,865          

ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 414,454,455        24,029,748          414,454,455        24,029,748          

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                       (180,086)              -                       (180,086)              

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       -                       -                       (158,575)              

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -                       59,358,500          -                       59,358,500          

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       -                       -                       8,304,892            

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธี

ส่วนไดเ้สีย - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 8 (161,495,705)       (166,262,568)       -                       -                       

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 9,900,879            9,854,968            9,900,879            9,854,968            

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 118,485,637        115,299,973        118,485,637        115,299,973        

1,012,205,516     1,235,866,069     1,012,378,017     1,239,416,863     

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้ 197,237,292        216,565,417        197,237,292        216,565,417        

ลูกหน้ีอ่ืน (5,490,942)           (102,681,659)       (5,490,942)           (102,681,659)       

สินคำ้คงเหลือ (169,691,542)       681,158,020        (169,691,542)       681,158,020        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,026,317          (13,814,953)         11,048,015          (14,661,987)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (550,999)              7,429,436            (550,999)              4,510,010            

เจำ้หน้ีกำรคำ้ (122,269,545)       (83,499,886)         (122,269,545)       (83,499,885)         

เจำ้หน้ีอ่ืน 14,453,894          67,147,168          14,506,353          67,094,709          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (28,256,952)         (144,657,086)       (28,256,952)         (144,559,787)       

จ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน (11,186,922)         (16,632,235)         (11,186,922)         (16,632,235)         

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 897,476,117        1,846,880,291     897,722,775        1,846,709,466     

จ่ำยภำษีเงินได้ (219,545,830)       (80,274,847)         (219,545,830)       (80,274,847)         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 677,930,287        1,766,605,444     678,176,945        1,766,434,619     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
12



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 5,247,309            8,742,524            5,247,309            8,742,524            

รับเงินปันผล 30,202,278          39,397,792          30,202,278          39,397,792          

ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (223,724,540)       (74,254,346)         (223,724,540)       (74,254,346)         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (24,321,050)         -                       (24,321,050)         

ขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                       180,086               -                       180,086               

จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       8,470,683            -                       8,470,683            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (188,274,953)       (41,784,311)         (188,274,953)       (41,784,311)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยดอกเบ้ีย (82,288,540)         (103,658,998)       (82,288,540)         (103,658,998)       

จ่ำยเงินปันผล (180,000,000)       (132,000,000)       (180,000,000)       (132,000,000)       

เงินสดรับจำกเงินกูย้มื (สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้งิน

   จ่ำยจ ำนวน 132.9 ลำ้นบำท) 3,784,340,983     -                       3,784,340,983     -                       

ช ำระคืนเงินกูย้มื (2,692,025,700)    (999,753,125)       (2,692,025,700)    (999,753,125)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 830,026,743        (1,235,412,123)    830,026,743        (1,235,412,123)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,319,682,077     489,409,010        1,319,928,735     489,238,185        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 1,062,823,171     573,414,161        1,062,481,639     573,243,454        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 มีนาคม 2,382,505,248     1,062,823,171     2,382,410,374     1,062,481,639     

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจำ้หน้ีค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 65,389,111          114,825,585        65,389,111          114,825,585        
เงินปันผลคำ้งรับ 39,454,762          -                       39,454,762          -                       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
13
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 สินคา้คงเหลือ 
8 เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
10 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 เจา้หน้ีอ่ืน 
15 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
16 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 ส ารอง 
20 ส่วนงานด าเนินงาน 
21 รายไดอ่ื้น 
22 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
23 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
24 ภาษีเงินได ้
25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
26 ก าไรต่อหุน้ 
27 เงินปันผล 
28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
29 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 
บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ของส านกังานและโรงงานดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 888/122  และ_128_อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

     กรุงเทพมหานคร 
โรงงาน      :  44 หมู่ 1 ถนนอยธุยา-อ่างทอง ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง อ่างทอง 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2533 
 
ผู ้ถื อหุ้ นรายใหญ่ ในระหว่ างปี ได้แก่  บ ริษัท  SKI Carbon Black (Mauritius) Limited (ถือหุ้น ร้อยละ 26.12) 
ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 24.98)  และ Everlon International Holdings Limited (ถือหุน้ร้อยละ12.56) 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผงคาร์บอน รายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9  
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงิน   
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 30 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้กล่าวในนโยบายการบญัชี 

 
(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
  
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

 
 หมายเหตุขอ้  28  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ         

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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บริษัทย่อย  
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
บริษัทร่วม  

 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั  เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมีจ านวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไป
ลงทุนนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผล
ขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผูกพนัแทนใน
นามของผูถู้กลงทุน 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูก
จดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วน
ไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการ
ควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์    
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การ
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่า
ยติุธรรม   ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที       
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน  ราคาอา้งอิง
เหล่านั้นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  ภายใต้
ขอ้ก าหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา  และโดยการใช้อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 
 
หากมีราคาตลาด  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่าง
ราคาล่วงหนา้ตามสัญญา กบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้
อตัราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น    
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีราคาทุนถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง  ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดับก าลงัการผลิต
ตามปกติและตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารทุนซ่ึงไม่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน          
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
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และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  20 และ 25  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 และ 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 และ 10  ปี 
ยานพาหนะ  4 และ 5   ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ญ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบ
ก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
  
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปีปัจจุบนัและปีก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ    
ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในปีปัจจุบนัและปีก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
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(ฒ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้   
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 
 ดอกเบีย้รับ 

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป  
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ต) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบั รายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
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ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย 
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี
ไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การ
ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทั
เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 

30 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษทัตั้งแต่ ร้อยละ10 
ข้ึนไป 

ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จ ากดั ไทย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 10 ข้ึนไป และมีกรรมการร่วมกนั 
SKI Carbon Black (India) Pvt Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Alexandria Carbon Black Company S.A.E อียิปต ์ มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian Chemicals Europa GmbH เยอรมนั มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian  Chemicals Korea Co., Ltd. เกาหลีใต ้ มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian  Chemicals Brazil Ltda. บราซิล มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  อินเดีย/ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มบริษทัไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่า
จะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) ของกลุ่ม
บริษทั 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ซ้ือสินคา้  อา้งอิงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี 
ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอน ้าและพลงังานไฟฟ้า  อา้งอิงราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายเรียกเก็บโดย/จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 279,709  238,956  279,709  238,956 
เงินปันผลรับ -  -  30,202  28,011 
ซ้ือสินคา้ 220  -  220  - 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 37,569  36,315  37,569  36,315 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  1,049  -  1,049 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 37,569  37,364  37,569  37,364 
        

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,047  3,387  4,047  3,387 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
เงินปันผลรับ -  11,387  -  11,387 
ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอน ้า 
   และพลงังานไฟฟ้า 

 
335,346 

  
287,866 

  
335,346 

  
287,866 

ค่าใชจ่้ายเรียกเก็บโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,836  -  40,836  - 
ค่าเช่า 3,240  3,240  3,240  3,240 
ซ้ือสินคา้ 69,262  1,712  69,262  1,712 
ค่าใชจ่้ายเรียกเก็บจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,890  73,579  125,890  73,579 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีอื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73,162  47,791  73,162  47,791 
รวม 73,162  47,791  73,162  47,791 

 

ดอกเบี้ยค้างรับ-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
   ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,218,205  -  1,218,205  - 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  867,395  -  867,395 
รวม 1,218,205  867,395  1,218,205  867,395 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
   ส่วนท่ีหมุนเวียน 5,153,827  -  6,065,197  - 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  4,995,043  -  5,604,568 
รวม 5,153,827  4,995,043  6,065,197  5,604,568 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี   
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 4,995,043  5,608,477  5,604,568  5,608,477 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 460,629  (3,909)  460,629  (3,909) 
ส่วนแบ่งขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จสะสมรวม        
    ของบริษทัร่วม (301,845)  (609,525)  -  - 
ณ วนัที่ 31  มนีาคม 5,153,827  4,995,043  6,065,197  5,604,568 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เจ้าหนี้การค้า-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 235  -  235  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,920  -  9,920  - 
รวม 10,155  -  10,155  - 
 

เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 1  -  1  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,031  52,212  37,031  52,212 
รวม 37,032  52,212  37,032  52,212 

 
สัญญาเงินให้กู้ยมื 

 
ในปี 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 172.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 302  173  302  173 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 12,589  155,655  12,494  155,314 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,844,614  6,995  1,844,614  6,995 
เงินฝากประจ า 525,000  900,000  525,000  900,000 
รวม 2,382,505  1,062,823  2,382,410  1,062,482 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  690,611  889,311 
รวม  690,611  889,311 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  - 
สุทธิ  690,611  889,311 
  

 
 

 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี  -  - 
 

วิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2559  2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  667,902     831,724 
เกินก าหนดช าระ:     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  20,700    56,546 
   3 - 6 เดือน  -  1,022 
   6 - 12 เดือน  114  8 
   มากกวา่ 12 เดือน  1,895         11 
  690,611  889,311 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     -  - 
  690,611  889,311 
     

สุทธิ  690,611  889,311 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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7 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 215,420  107,653 
วตัถุดิบ 242,315  185,330 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 123,114  123,216 
สินคา้ระหวา่งทาง 5,042  - 
 585,891  416,199 
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า (11,999)  (12,474) 
สุทธิ 573,892  403,725 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 3,779,366  5,410,834 
- ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) การปรับลดมูลค่า (475)  12,474 
รวม 3,778,891  5,423,308 

 
8 เงินลงทุนที่บันทึกตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน 3,011,162  3,044,774  770,364  786,981 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี        
   ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 161,496  166,263  -  - 
เงินปันผลรับ (30,202)  (28,011)  -  - 
จ าหน่าย -  (6,185)  -  (16,617) 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 254,329  (165,679)  -  - 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 3,396,785  3,011,162  770,364  770,364 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

       งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น  
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วธีิส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

   2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                      
P.T. Indo Liberty 

Textiles 
 

ผลิตส่ิงทอ 
 

อินโดนีเซีย 
 

40.00 
  

40.00 
  

515,664 
  

515,664 
  

196,948 
  

196,948 
  

405,460 
  

411,440 
  

4,711 
  

2,520 
บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า 
เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 
 

ผลิตสารเคมี ไทย 29.99  29.99  1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  2,991,325  2,599,722  25,491 

  
 

25,491 
Indigold Carbon 

(Mauritius)  Limited 
บริษทัเพื่อ 
การลงทุน มอริเชียส 20.59  20.59  308,870  308,870  63,596  63,596             -             -             - 

  
 - 

รวม           770,364  770,364  3,396,785  3,011,162  30,202  28,011 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เงินลงทุนในบริษทั Indigold Carbon (Mauritius) Limited ไดร้วมถึงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวมูลค่าตามสัญญาจ านวน 173 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 
6,065 ล้านบาท (31 มีนาคม 2558: 173 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 5,604 ล้านบาท) และดอกเบ้ียค้างรับจ านวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 
1,218 ลา้นบาท (31 มนีาคม 2558: 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 867 ล้านบาท) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จ านวน 302 ล้านบาท (31 มีนาคม 2558: ขาดทุนจ านวน 
708 ล้านบาท) ตั้งแต่ไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสะสมของ Indigold เกินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหุน้ทุน 
โดยตั้งแต่ไตรมาสนั้นเป็นตน้มาส่วนเกินดงักล่าวถูกปรับปรุงกบัเงินให้กูย้ืมแก่ Indigold การกลบัรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินให้กูย้ืมก่อน โดยให้รับรู้ไดไ้ม่เกินผล
ขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในเงินให้กูย้ืม แลว้จึงรับรู้ในเงินลงทุนในหุ้นทุนต่อไป เงินลงทุนใน Indigold ซ่ึงอยู่ในรูปของตราสารทุนและเงินให้กูย้ืมแสดงดว้ยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 2559  2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัร่วม               
P.T. Indo Liberty Textiles 40.00  40.00 515,664  515,664  196,948  196,948  4,711  2,520 
บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 29.99  29.99 1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  25,491  25,491 
Indigold Carbon (Mauritius)  Limited 20.59  20.59 308,870  308,870  63,596  63,596  -  - 
รวม        770,364  770,364  30,202  28,011 

 
ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ าหน่ายเงินลงทุนท่ีบริษทัถืออยู่ใน Ameri Blend Inc. (ซ่ึงบริษทัถือหุ้น 49 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 49 ในหุ้น
สามญั) แก่ Swiss Singapore Overseas Enterprise Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงิน 257,250 เหรียญสหรัฐอเมริกา (8.2 ล้านบาท)  

 
บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน Ameri Blend Inc. จ านวน 8.3 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนเสร็จส้ินและบนัทึกผลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว จ านวน 159,000 บาท 

 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การ
กระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 

  P.T. Indo Liberty Textiles  บริษทั อดิตยา 
เบอร์ล่า เคมีคลัส์  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

 Indigold Carbon (Mauritius)  
Limited 

 รวม 

  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
รายได ้  3,964,511  3,907,161  15,724,310  15,350,529  27,035,624  37,688,755  46,724,445  56,946,445 
ก าไรสุทธิ  (90,436)  (32,693)  1,284,963  620,090  (911,561)  56,068  282,966  643,465 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  87,264  (6,893)  105,814  (217,691)  (554,414)  (3,500,259)  (361,336)  (3,724,843) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (3,172)  (39,586)  1,390,777  402,399  (1,465,975)  (3,444,191)  (78,370)  (3,081,378) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม  -  -  9,338  (5,086)  179,606  146,902  188,944  141,816 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน  (3,172)  (39,586)  1,381,439  407,485  (1,645,581)  (3,591,093)  (267,314)  (3,223,194) 
                 สินทรัพยห์มุนเวยีน  1,088,990  1,051,159  8,988,199  7,435,670  13,524,082  13,264,170  23,601,271  21,750,999 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  2,956,391  2,888,095  4,871,948  5,123,653  30,570,824  26,287,082  38,399,163  34,298,830 
หน้ีสินหมุนเวียน  (1,648,336)  (1,162,510)  (3,206,326)  (2,906,905)  (24,616,090)  (7,938,746)  (29,470,752)  (12,008,161) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (1,379,538)  (1,741,868)  (568,139)  (811,518)  (23,063,704)  (33,942,087)  (25,011,381)  (36,495,473) 
สินทรัพย์สุทธิ  1,017,507  1,034,876  10,085,682  8,840,900  (3,584,888)  (2,329,581)  7,518,301  7,546,195 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม  -  -  50,086  40,780  841,387  630,713  891,473  671,493 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน  1,017,507  1,034,876  10,035,596  8,800,120  (4,426,275)  (2,960,294)  6,626,828  6,874,702 

                  ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน 
   ณ วนัที่ 1 เมษายนของปีก่อน 

 
411,440  429,795  2,599,722  2,504,534  - 

 
-  3,011,162  2,934,329 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  (1,269)  (15,835)  417,094  120,679  -  -  415,825  104,844 
เงินปันผลรับระหวา่งปี  (4,711)  (2,520)  (25,491)  (25,491)  -  -  (30,202)  (28,011) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันส้ินปี  405,460  411,440  2,991,325  2,599,722  -  -  3,396,785  3,011,162 
ค่าความนิยม  -  -  -  -  -  -  -  - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม  405,460  411,440  2,991,325  2,599,722  -  -  3,396,785  3,011,162 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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9     เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 
บริษทัยอ่ย 

ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนของความ
เป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2559  2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                       
Birla Carbon Mexico, 

S.A. DE C.V. 
ผลิต

คาร์บอน 98  98 12,854  12,854  12,854  12,854  -  -  12,854  12,854  -  - 
รวม         12,854  12,854  -  -  12,854  12,854  -  - 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ราคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี  1 เมษายนของปีก่อน 1,744,358  1,744,358  1,846,560  1,846,560 
ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (163,754)  (163,754)  (265,956)  (265,956) 
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 1,580,604  1,580,604  1,580,604  1,580,604 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

 
สัดส่วนของความ

เป็นเจา้ของ 
 

สกุลเงิน 
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ  ากดั 15.98  15.98 บาท 712,500  712,500  223,204  223,204  -  -  223,204  223,204  -  11,387 
 
Alexandria Fiber S.A.E. 

 
14.40 

  
14.40 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
48,198 

  
48,198 

  
163,754 

  
163,754 

  
(163,754) 

  
(163,754) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
Blue Bucks Investment Pte Ltd 

 
- 

  
- 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
10 

  
10 

  
758,000 

  
758,000 

  
- 

  
- 

  
758,000 

  
758,000 

  
21,919 

  
- 

 
Big Banyan Investment Pte Ltd 

 
- 

  
- 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
10 

  
10 

  
599,400 

  
599,400 

  
- 

  
- 

  
599,400 

  
599,400 

  
 17,536 

  
- 

รวม         1,744,358  1,744,358  (163,754)  (163,754)  1,580,604  1,580,604  39,455  11,387 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
สัดส่วนของความ

เป็นเจา้ของ 
 

สกุลเงิน 
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ  ากดั 15.98  15.98 บาท 712,500  712,500  223,204  223,204  -  -  223,204  223,204  -  11,387 
 
Alexandria Fiber S.A.E. 

 
14.40 

  
14.40 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
48,198 

  
48,198 

  
265,956 

  
265,956 

  
(265,956) 

  
(265,956) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
Blue Bucks Investment Pte Ltd 

 
- 

  
- 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
10 

  
10 

  
758,000 

  
758,000 

  
- 

  
- 

  
758,000 

  
758,000 

  
21,919 

  
- 

 
Big Banyan Investment Pte Ltd 

 
- 

  
- 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
10 

  
10 

  
599,400 

  
599,400 

  
- 

  
- 

  
599,400 

  
599,400 

  
17,536 

  
- 

รวม         1,846,560  1,846,560  (256,956)  (256,956)  1,580,604  1,580,604  39,455  11,387 

 
หุน้บุริมสิทธิของ Blue Bucks Investment Pte Ltd. (25,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) และหุน้บุริมสิทธิของ Big Banyan Investment Pte Ltd. (20,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นหุน้บุริมสิทธิประเภทไม่สะสมเงินปันผล เรียกไถ่ถอนได ้ไม่มีส่วนร่วมในการประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผลใน
อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปีในปีท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 
บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Alexandria Fiber S.A.E. จ านวน 59.4 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11     ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
 งบการเงินรวม 
           สินทรัพย ์   
       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   
   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 138,533  759,260  4,565,631  73,579  16,751  308,551  5,862,305 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  69  1,545  169,811  171,425 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (23)  -  -  (23) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558              
และ 1 เมษายน 2558 138,533  759,260  4,565,631  73,625  16,495  478,362  6,031,906 

เพ่ิมข้ึน -  -  25,768  25  831  147,664  174,288 
ตดัจ าหน่าย -  -     (204,207)  (12)  -  -  (204,219) 
โอน -  -  321,467  1,703  -  (323,170)  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 135,533  759,260  4,708,659  75,341  17,326  302,856  6,001,975 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
           สินทรัพย ์   
       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   
   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 -  439,627  3,605,109  69,739  8,967  -  4,123,442 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  15,208  277,768  945  2,260  -  296,181 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (23)  -  -  (23) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558              
และ 1 เมษายน 2558 -  454,835  3,882,877  70,661  9,426  -  4,417,799 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  22,366  225,675  2,007  2,589  -  252,637 
ตดัจ าหน่าย -  -  (204,207)  (12)  -  -  (204,219) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 -  477,201  3,904,345  72,656  12,015  -  4,466,217 

              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ 31 มีนาคม 2558 138,533  304,425  682,754  2,964  7,069  478,362  1,614,107 

ณ 31 มีนาคม 2559 138,533  282,059  804,314  2,685  5,311  302,856  1,535,758 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           สินทรัพย ์   
       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   
   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 138,533  759,260  4,565,631  73,556  16,751  308,551  5,862,282 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  69  1,545  169,811  171,425 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558              
และ 1 เมษายน 2558 138,533  759,260  4,565,631  73,625  16,495  478,362  6,031,906 

เพ่ิมข้ึน -  -  25,768  25  831  147,664  174,288 
ตดัจ าหน่าย -  -     (204,207)  (12)  -  -  (204,219) 
โอน -  -  321,467  1,703  -  (323,170)  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 138,533  759,260  4,708,659  75,341  17,326  302,856  6,001,975 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           สินทรัพย ์   
       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   
   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 -  439,627  3,605,109  69,716  8,967  -  4,123,419 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  15,208  277,768  945  2,260  -  296,181 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558              
และ 1 เมษายน 2558 -  454,835  3,882,877  70,661  9,426  -  4,417,799 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  22,366  225,675  2,007  2,589  -  252,637 
ตดัจ าหน่าย -  -  (204,207)  (12)  -  -  (204,219) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 -  477,201  3,904,345  72,656  12,015  -  4,466,217 

              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ 31 มีนาคม 2558 138,533  304,425  682,754  2,964  7,069  478,362  1,614,107 

ณ 31 มีนาคม 2559 138,533  282,059  804,314  2,685  5,311  302,856  1,535,758 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจ านวน 3,312 ลา้นบาท (2558: 2,490 ล้านบาท) 
 
บริษทัไดน้ าสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 1,233 ลา้นบาท (2558: 1,136 ล้านบาท) 
ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

12 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวม 159,729  80,892  (24,895)  (3,924) 
หกักลบภาษีเงินได ้ (24,895)  (3,924)  24,895  3,924 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 134,834  76,968  -  - 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2558  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/รายได้
ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

ณ วนัที่  
31 มนีาคม 

2559 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน 53,191  -  53,191 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,890  (258)  18,632 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 4,806  78,085  82,891 
อ่ืนๆ 4,005  1,010  5,015 
รวม 80,892  78,837  159,729 
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 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2558  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/รายได้
ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

ณ วนัที่  
31 มนีาคม 

2559 
  (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (3,924)  (20,971)  (24,895) 
รวม (3,924)  (20,971)  (24,895) 
      

สุทธิ 76,968  57,866  134,834 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2557  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/รายได้
ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

ณ วนัที่  
31 มนีาคม 

2558 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน -  53,191  53,191 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20,245  (1,355)  18,890 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 27,234  (22,428)  4,806 
อ่ืนๆ 4,869  (864)  4,005 
รวม 52,348  28,544  80,892 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (8,853)  4,929  (3,924) 
รวม (8,853)  4,929  (3,924) 
      

สุทธิ 43,495  33,473  76,968 
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13 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,155  -  10,155  - 
กิจการอ่ืนๆ  176,245  307,996  176,245  307,996 
รวม  186,400  307,996  186,400  307,996 
 

14 เจ้าหนีอ่ื้น 
 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 37,032  52,212  37,032  52,212 
         
กจิการอ่ืนๆ         
เจา้หน้ีอ่ืนค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  65,389  114,826  65,389  114,826 
โบนสัคา้งจ่าย  57,681  65,896  57,681  65,896 
ค่าบริการคา้งจ่าย  49,930  23,488  49,930  23,488 
ค่าประกนัคา้งจ่าย  23,226  -  23,226  - 
อ่ืนๆ  51,107  61,881  51,107  61,829 
รวม  284,365  318,303  284,365  318,251 
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15 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
 

 
งบการเงินรวมและ                            

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 65,980  1,030,138 
    
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,704,357  1,425,435 
 3,770,337  2,455,573 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 2,455,573  3,405,573 
ไดรั้บจากเงินกูย้ืมระหวา่งปี 3,917,290  - 
ช าระค่าธรรมเนียมการกูเ้งิน (132,949)  - 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระหวา่งปี (2,692,026)  (999,753) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอการตดับญัชี 28,091  24,647 
รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปล่ียน 194,358  25,106 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 3,770,337  2,455,573 

 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวในวงเงินจ านวน 110 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบั
ธนาคารหลายแห่ง (“สญัญาเงินกูย้ืมฉบบัใหม่”) เพ่ือแทนสญัญาเงินกูย้ืมวงเงินจ านวน 175 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ท่ีบริษทัไดท้ าเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 (“สญัญาเงินกูย้ืมฉบบัเดิม”) บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูใ้หม่ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืม
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ฉบบัใหม่ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี พร้อมทั้งจ่ายช าระคืนเงินกูเ้ดิมภายใตส้ัญญาเงิน
กูย้ืมฉบบัเดิม โดยบริษทัจะจ่ายช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมใหม่เป็นงวดๆโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 และจ่าย
ช าระคืนทุกๆงวดหกเดือนหลงัจากนั้นจนถึงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ีบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการไถ่ถอน
การจ านองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมฉบบัเดิม อยา่งไรก็ตามภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมฉบบัใหม่ 
บริษัทไม่สามารถน าสินทรัพย์หมุนเวียนและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้ งหมดไปก่อภาระผูกพันเพ่ิมเติมได ้
(Negative pledge) 
 
บริษทับนัทึกค่าธรรมเนียมการกูเ้งินจ านวน 132 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเบิกใชเ้งินกูย้ืมฉบบัใหม่ สุทธิกบัยอดเงิน
กูย้ืมระยะยาว และตดัจ าหน่ายตลอดอายขุองสญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าว 

 
16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์เป็นจ านวนเงิน 414.5 ลา้น
บาท (31 มนีาคม 2558: 24.0 ล้านบาท) 
 

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ    
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 93,162  94,448 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน 9,901  9,854 

    
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี -  - 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ (4,341)  (4,341) 
    



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 

53 

บริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดแ้ก่ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 94,448  101,226 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,409  6,162 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,492  3,692 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (11,187)  (16,632) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 93,162  94,448 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2559  2558 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,409  6,162 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,492  3,692 
รวม 9,901  9,854 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2559  2558 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 5,941  5,912 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,960  3,942 
รวม 9,901  9,854 
 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2559  2558 
 (พันบาท) 
รวมในก าไรสะสม    
ณ 1 เมษายนของปีก่อน 4,341  4,341 
รับรู้ระหวา่งปี -  - 
ณ 31 มนีาคม 4,341  4,341 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 

 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.0  4.0 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 9.0  9.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 5.0  5.0 

 

ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
   ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559    

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (6,658)  7,546 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 7,109  (6,426) 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2559  2558 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน          
-  หุน้สามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม          
-  หุ้นสามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 
          

          
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน          
-  หุน้สามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม          
-  หุ้นสามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 
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ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

19 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวร้้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

การเคลื่อนไหวในทุนส ารอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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20 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผงคาร์บอนดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่ม
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัมีการจดัการ การผลิตและส านกังานขายในประเทศไทยเท่านั้น 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
  รายได้ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ไทย 2,940,813  3,520,545 
ญ่ีปุ่น 825,210  1,031,255 
อินโดนีเซีย 241,780  325,629 
มาเลเซีย 211,980  698,027 
ประเทศอ่ืนๆ 615,952  1,032,159 
รวม 4,835,735  6,607,615 

 
ลกูค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 711 
ลา้นบาท และ 408 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2558: 735 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 
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21 รายได้อ่ืน  
 

รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ส่วนใหญ่มาจากการไดรั้บช าระค่าชดเชยประกนัภยัจากเหตุไฟไหมใ้น
ปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 82.5 ลา้นบาท 

 

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน  
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 298,267  306,836  298,267  360,836 
เงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7,339  7,175  7,339  7,175 
ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน 9,901  9,855  9,901  9,855 
อ่ืนๆ 24,489  21,954  24,489  21,954 
รวม 339,996  345,820  339,996  345,820 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทุกเดือน และกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้
จ ากดั 
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23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  
 

งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย        
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (107,767)  205,715  (107,767)  205,715 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,905,981  4,140,786  2,905,981  4,140,786 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 252,637  294,249  252,637  294,249 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 222,737  225,747  222,737  225,747 
อ่ืนๆ 505,303  556,811  505,303  556,811 
รวม 3,778,891  5,423,308  3,778,891  5,423,308 
        

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย        
ค่าขนส่ง 122,845  150,081  122,845  150,081 
อ่ืนๆ 6,308  7,308  6,308  7,308 
รวม 129,153  157,389  129,153  157,389 
        

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 117,259  120,073  117,259  120,073 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและค่าท่ีปรึกษา 100,013  84,690  100,013  84,690 
ค่าวิจยัและพฒันา 10,905  11,751  10,905  11,751 
อ่ืนๆ 59,788  63,839  59,626  60,463 
รวม 287,965  280,353  287,803  276,977 
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24 ภาษเีงินได้ 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  176,352  148,773  176,352  148,773 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 (57,866)  (33,473)  (57,866)  (33,473) 
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้  118,486  115,300  118,486  115,300 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   1,045,737    1,108,805 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  209,147  20  221,761 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (56,377)    (33,962) 
การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี        
ไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อน   (2,494)    (41,319) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (32,298)    (33,253) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   548    2,931 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (72)    (484) 
อ่ืนๆ   32    (374) 
รวม 11  118,486  10  115,300 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   914,605    965,737 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  182,921  20  193,147 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (62,417)    (39,483) 
การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี 
   ไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อน 

 
 

 
(2,494)  

 
 (41,319) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   548    2,931 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (72)    (484) 
อ่ืนๆ   -    508 
รวม 13  118,486  12  115,300 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล  
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 
2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 

62 

25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตผงคาร์บอน ไฟฟ้าและไอน ้ า ซ่ึงพอ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาสามปีและแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยจ านวนท่ีไดรั้บยกเวน้
ตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 

 

(ค) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษี 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดแ้ละส่วนลดตน้ทุนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
รายได้            
ขายต่างประเทศ -  1,894,922  1,894,922  -  3,087,070  3,087,070 
ขายในประเทศ -  2,940,813  2,940,813  -  3,520,545  3,520,545 
รวมรายได้ -  4,835,735  4,835,735  -  6,607,615  6,607,615 
ส่วนลดตน้ทุนจาก 
   รายไดจ้ากการขาย 
   ไฟฟ้า และไอน ้า 315,278  505,825  821,103  232,224  436,432  668,656 
รวม 315,278  5,341,560  5,656,838  232,224  7,044,047  7,276,271 
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26 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
 ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั  
  (ขั้นพ้ืนฐาน) 927,251 

 
993,505 

 
796,120 

 
850,437 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย แลว้ (ขั้นพ้ืนฐาน) 300,000  300,000  300,000  300,000 
        
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 3.09  3.31  2.65  2.83 

 
27 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 180 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนสิงหาคม 2558 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 ผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 132 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนสิงหาคม 2557 
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28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่ม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั
โดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด  
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้กูย้ืมก่อนพิจารณาผลกระทบจากวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ี
ครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

ปี 2559          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4.12  6,065,197  -  -  6,065,197 

          
ปี 2558          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3.73  -  5,604,568  -  5,604,568 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2559          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.32  65,980  3,704,357  -  3,770,337 

          
ปี 2558          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.55  1,030,138  1,425,435  -  2,455,573 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินสดและเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน  1,753,714  161  1,753,714  161 
ลูกหน้ีการคา้  235,314  310,846  235,314  310,846 
ลูกหน้ีอ่ืน  14,835  13,197  14,835  13,197 
เจา้หน้ีการคา้  (136,408)  (199,619)  (136,408)  (199,619) 
เจา้หน้ีอ่ืน  (26,892)  (40,562)  (26,892)  (40,562) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,065,197  5,604,568  6,065,197  5,604,568 
ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว  1,217,342  867,395  1,217,342  867,395 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่ม ี    

ความเส่ียง             
 

9,123,102 
  

6,555,986 
 

9,123,102 
  

6,555,986 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                              (3,717,422)  (2,025,911)  (3,717,422)  (2,025,911) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                     (2,556,131)  (6,061,296)  (2,556,131)  (6,061,296) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                               2,849,549  (1,531,221)  2,849,549  (1,531,221) 

         

เงินเยนญ่ีปุ่ น         
เจา้หน้ีการคา้  -  (10,118)  -  (10,118) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่ม ี    
ความเส่ียง             

  
- 

  
(10,118) 

  
- 

  
(10,118) 

         

เงินรูปีอนิเดยี         
ลูกหน้ีอ่ืน  -  2,716  -  2,716 
เจา้หน้ีการคา้  -  (5,102)  -  (5,102) 
เจา้หน้ีอ่ืน  (8,854)  (10,333)  (8,854)  (10,333) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่ม ี    
ความเส่ียง             

 
(8,854) 

  
 (12,719) 

 
(8,854) 

  
(12,719) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
เงินยโูร         
ลูกหน้ีอ่ืน  3,388  34,968  3,388  34,968 
เจา้หน้ีการคา้  (1,643)  (1,454)  (1,643)  (1,454) 
เจา้หน้ีอ่ืน  (60,445)  (914)  (60,445)  (914) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่ม ี    
ความเส่ียง             

 
(58,700) 

  
32,600 

 
(58,700) 

  
32,600 

         
เงินเม็กซิกนัเปโซ         
เงินสดและเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน  95  341  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  105  83     
เจา้หน้ีอ่ืน  -  (53)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่ม ี    
ความเส่ียง             

  
200 

  
371 

  
- 

  
- 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะสั้นและส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าโดยประมาณเทียบเท่ากบั
มูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเหล่านั้นมีอายใุกลค้รบก าหนดช าระหรือไดรั้บคืน 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงถูกใชใ้น
การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 414 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นการวดัมูลค่ายติุธรรม
ระดบั 2 โดยอา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
 

29 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้กบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2559 

 31 มีนาคม 
2558 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 68,337  127,471 
รวม 68,337  127,471 

    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 4,359  5,979 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,169  6,471 
รวม 6,528  12,450 
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 งบการเงินรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2559 

 31 มีนาคม 
2558 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอืน่ๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร (ส าหรับธุรกิจของกิจการ) 12,548  12,548 
รวม 12,548  12,548 

 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับเช่าส านักงานและคลังสินค้า ซ่ึงระยะเวลาของสัญญามีตั้ งแต่ 
1 ถึง 5 ปี 
 
สัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและค าปรึกษา 
 
1)  ในปี 2530 บริษทัไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบบัหน่ึงกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทั

จะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการผลิตผงถ่านด า บริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมโดยค านวณ
เป็นอตัราร้อยละของยอดขาย 

 
2)  ในปี 2558 บริษัทได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางค าปรึกษาฉบับหน่ึงกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง  

ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัการรับขอ้มูลแหล่งวตัถุดิบ แนวโนม้ของราคาวตัถุดิบและขอ้มูลอ่ืนๆ 
โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี 
สญัญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี  

 

หนังสือค ้าประกนัธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารส าหรับค่าไฟฟ้าจ านวน 12 ลา้นบาท        
(31 มีนาคม 2558: 12 ล้านบาท) และมีเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือค ้ าประกันการจ่ายช าระเงิน 
ใหก้บัเจา้หน้ีจ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 ลา้นเหรียญยูโรและ 10 ลา้นเยนญ่ีปุ่น (31 มีนาคม 2558: 12 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และ
ไม่ไดน้ ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้ง
กับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานด าเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558)   

งบการเงินรวม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)   

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)   

การวดัมูลค่ายติุธรรม 2559 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินในปีท่ีถือปฏิบติั 
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