
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 

งบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ขอมูลทางการเงินระหวางกาล) 

ของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทาง

การเงินระหวางการดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปน

ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวา

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซึ่งอาจ

พบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 
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ขอสรุป 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 

 

 

 

 

 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6105 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤศจิกายน 2560 
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2560 2560 2560 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,743,870    495,381       2,743,689    495,348       

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 4 350,000       2,633,000    350,000       2,633,000    

ลูกหนี้การคา 3, 5 1,205,574    892,643       1,205,574    892,643       

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 3 31,987         31,989         31,987         31,989         

สินคาคงเหลือ 6 1,383,436    766,860       1,383,436    766,860       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 83,474         158,587       83,334         158,485       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,798,341    4,978,460    5,798,020    4,978,325    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 7 4,150,474    3,669,641    770,364       770,364       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - -               12,854 12,854         

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 1,580,604    1,580,604    1,580,604    1,580,604    

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 5,742,299    5,911,495    5,742,299    5,928,832    

ดอกเบี้ยคางรับระยะยาว 3 1,629,812    1,506,100    1,629,812    1,506,100    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 10 1,349,159    1,416,054    1,349,159    1,416,054    

สินทรัพยไมมีตัวตน 18,241         20,673         18,241         20,673         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11 71,421         82,552         71,421         82,552         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,335           2,835           2,335           2,835           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,544,345  14,189,954  11,177,089  11,320,868  

รวมสินทรัพย 20,342,686  19,168,414  16,975,109  16,299,193  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2560 2560 2560 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 3 895,091       685,512       895,091       685,512       

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น 3 283,340       195,276       282,920       195,276       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 155,674       160,653       155,674       160,653       

ภาษีเงินไดคางจาย 147,837       112,337       147,837       112,337       

หนี้สินตราสารอนุพันธ 18 29,483         107,888       29,483         107,888       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,511,425    1,261,666    1,511,005    1,261,666    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12 3,271,204    3,460,528    3,271,204    3,460,528    

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

   ผลประโยชนพนักงาน 13 102,637       93,015         102,637       93,015         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,373,841    3,553,543    3,373,841    3,553,543    

รวมหนี้สิน 4,885,266    4,815,209    4,884,846    4,815,209    

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

   ทุนที่ออกและชําระแลว 300,000       300,000       300,000       300,000       

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 930,000       930,000       930,000       930,000       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย  30,000         30,000         30,000         30,000         

ยังไมไดจัดสรร 15,510,139  14,392,257  10,830,263  10,223,984  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (1,312,719)   (1,299,052)   -               -               

รวมสวนของผูถือหุน 15,457,420  14,353,205  12,090,263  11,483,984  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 20,342,686  19,168,414  16,975,109  16,299,193  

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได

รายไดจากการขาย 1,768,724        1,204,971        1,768,724        1,204,971        

รายไดเงินปนผล 3, 7 48,577             -                   48,577             -                   

รายไดดอกเบี้ย 3 95,151             88,205             95,151             88,205             

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                   6,601               -                   6,601               

รายไดอื่น 1,049               893                  1,049               893                  

รวมรายได 1,913,501        1,300,670        1,913,501        1,300,670        

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3 1,187,455        861,806           1,187,455        861,806           

ตนทุนในการจัดจําหนาย 3 36,624             36,467             36,624             36,467             

คาใชจายในการบริหาร 3 95,438             93,415             95,432             93,373             

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 63,839             -                   63,839             -                   

ตนทุนทางการเงิน 34,343             32,986             34,343             32,986             

รวมคาใชจาย 1,417,699        1,024,674        1,417,693        1,024,632        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

บริษัทรวม 268,138           131,830           -                   -                   

รวม 268,138           131,830           -                   -                   

กําไรกอนภาษีเงินได 763,940 407,826 495,808 276,038

คาใชจายภาษีเงินได 77,412 37,270 77,412 37,270

กําไรสําหรับงวด 686,528 370,556 418,396 238,768

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 16 2.29                 1.24                 1.39                 0.80                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

(พันบาท)

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับงวด 686,528 370,556 418,396 238,768

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (49,334)            53,048             -                   -                   

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (49,334)            53,048             -                   -                   

รายการที่ไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 7 (6,274) -                   -                   -                   

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไว

    ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 7 1,255               -                   -                   -                   

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (5,019) -                   -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (54,353) 53,048 -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 632,175 423,604 418,396 238,768

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได

รายไดจากการขาย 3,588,042        2,282,754        3,588,042        2,282,754        

รายไดเงินปนผล 3, 7 48,577             -                   74,068             25,491             

รายไดดอกเบี้ย 3 192,130           174,188           192,130           174,188           

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                   31,250             -                   31,250             

รายไดอื่น 1,943               3,592               1,943               3,592               

รวมรายได 3,830,692        2,491,784        3,856,183        2,517,275        

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3, 6 2,413,284        1,586,227        2,413,284        1,586,227        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 3 73,553             73,672             73,553             73,672             

คาใชจายในการบริหาร 3 191,481           185,098           191,244           185,056           

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 96,437             -                   96,437             -                   

ตนทุนทางการเงิน 71,141             64,286             71,141             64,286             

รวมคาใชจาย 2,845,896        1,909,283        2,845,659        1,909,241        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

บริษัทรวม 3, 7 542,350           285,410           -                   -                   

รวม 542,350           285,410           -                   -                   

กําไรกอนภาษีเงินได 1,527,146        867,911           1,010,524        608,034           

คาใชจายภาษีเงินได 15 160,385           79,063             160,385           79,063             

กําไรสําหรับงวด 1,366,761        788,848           850,139           528,971           

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 16 4.56                 2.63                 2.83                 1.76                 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับงวด 1,366,761        788,848           850,139           528,971           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (13,667)            69,733             -                   -                   

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (13,667)            69,733 -                   -                   

รายการที่ไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 7, 13 (11,099) -                   (4,825) -                   

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไว

    ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 7, 11 2,220               -                   965                  -                   

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (8,879) -                   (3,860) -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (22,546) 69,733 (3,860) -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,344,215 858,581 846,279 528,971

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

รวม

ทุนเรือนหุน องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา ของสวน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 300,000         930,000          30,000            12,279,597     (1,358,006)          (1,358,006)          12,181,591     

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 17 -                 -                 -                 (180,000)        -                      -                      (180,000)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                 -                 -                 (180,000)        -                      -                      (180,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                 -                 -                 788,848          -                      -                      788,848          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                 -                 -                 -                 69,733                69,733                69,733            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 788,848          69,733                69,733                858,581          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 300,000         930,000          30,000            12,888,445     (1,288,273)          (1,288,273)          12,860,172     

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

รวม

ทุนเรือนหุน องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา ของสวน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 300,000         930,000          30,000            14,392,257     (1,299,052)          (1,299,052)          14,353,205     

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 17 -                 -                 -                 (240,000)        -                      -                      (240,000)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                 -                 -                 (240,000)        -                      -                      (240,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                 -                 -                 1,366,761       -                      -                      1,366,761       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                 -                 -                 (8,879)            (13,667)               (13,667)               (22,546)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 1,357,882       (13,667)               (13,667)               1,344,215       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 300,000         930,000          30,000            15,510,139     (1,312,719)          (1,312,719)          15,457,420     

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 300,000            930,000            30,000              9,219,193         10,479,193       

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 17 -                   -                   -                   (180,000)           (180,000)           

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                   (180,000)           (180,000)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                   -                   -                   528,971            528,971            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   528,971            528,971            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 300,000            930,000            30,000              9,568,164         10,828,164       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 300,000            930,000            30,000              10,223,984       11,483,984       

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 17 -                   -                   -                   (240,000)           (240,000)           

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                   (240,000)           (240,000)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                   -                   -                   850,139            850,139            

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   (3,860)              (3,860)              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   846,279            846,279            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 300,000            930,000            30,000              10,830,263       (1) 12,090,263       

(1) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองคงไวซึ่งกําไรสะสมจํานวน 510 ลานบาท เปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรขั้นต่ํา

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 1,366,761      788,848         850,139           528,971         

ปรับรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 93,020           98,098           93,020             98,098           

(กลับรายการคาเผื่อ) คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ 6 (2,340)            6,451             (2,340)              6,451             

รายไดเงินปนผล 3, 7 (48,577)          -                 (74,068)            (25,491)         

รายไดดอกเบี้ย (192,130)        (174,188)        (192,130)          (174,188)       

ตนทุนทางการเงิน 56,278           48,941           56,278             48,941           

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี 12 14,863           15,345           14,863             15,345           

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 116,829         55,390           116,829           55,414           

กําไรจากตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (78,405)          (273,687)        (78,405)            (273,687)       

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (584)               -                 (584)                 -                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธี

สวนไดเสีย - สุทธิจากภาษีเงินได 3, 7 (542,350)        (285,410)        -                   -                

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 5,305             4,994             5,305               4,994             

ภาษีเงินได 15 160,385         79,063           160,385           79,063           

949,055         363,845         949,292           363,911         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (312,466)        31,295           (312,466)          31,295           

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 2                    12,693           2                      12,693           

สินคาคงเหลือ (614,236)        (239,549)        (614,236)          (239,549)       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 66,106           (36,838)          66,145             (36,846)         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 500                184                500                  184                

เจาหนี้การคา 213,110         647,116         213,110           647,116         

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น 87,730           (2,836)            87,306             (2,836)           

เงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 389,801         775,910         389,653           775,968         

จายผลประโยชนพนักงาน (508)               -                 (508)                 -                

จายภาษีเงินได (112,789)        (25,228)          (112,789)          (25,228)         

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 276,504         750,682         276,356           750,740         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

(พันบาท)

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง 2,283,000      -                 2,283,000        -                

รับดอกเบี้ย 27,902           16,589           27,902             16,589           

รับเงินปนผล 74,068           64,946           74,068             64,946           

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (22,922)          (32,961)          (22,922)            (32,961)         

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 666                -                 666                  -                

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 2,362,714      48,574           2,362,714        48,574           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี้ยจาย (56,794)          (49,066)          (56,794)            (49,066)         

เงินปนผลจาย (240,000)        (157,408)        (240,000)          (157,408)       

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม 12 (93,935)          -                 (93,935)            -                

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (390,729)        (206,474)        (390,729)          (206,474)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,248,489      592,782         2,248,341        592,840         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 495,381         2,382,505      495,348           2,382,410      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2,743,870      2,975,287      2,743,689        2,975,250      

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 46,458           62,714           46,458             62,714           

เงินปนผลคางจาย 5,356             27,557           5,356               27,557           

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 30 กันยายน



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

4 เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 

5 ลูกหน้ีการคา 

6 สินคาคงเหลือ 

7 เงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

8 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

9 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

12 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

13 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

14 สวนงานดําเนินงาน 

15 ภาษีเงินได 

16 กําไรตอหุน 

17 เงินปนผล 

18 เครื่องมือทางการเงิน 

19 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน  

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

  งบการเงินระหวางกาลน้ีน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

 

1 ขอมูลทั่วไป  

 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียน

ของสํานักงานและโรงงานดังน้ี 

 

สํานักงานใหญ : 888/122  และ_128_อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 16  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

     กรงุเทพมหานคร 10330 

โรงงาน      :  44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง อางทอง 14000 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือป 2533 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวดไดแก SKI Carbon Black (Mauritius) Limited (ถือหุนรอยละ 32.24) บริษัท ไทยเรยอน

จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 24.98) และ Asian Opps I Limited (ถือหุนรอยละ 15.99) 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอน รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 และ 8  

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล   

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา

วิชาชีพบัญชี”)  และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี

เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติใน            

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบับ

มาถือปฏิบัติ  

 

(ข)   สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท 

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุ

ไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค)     การใชวิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ    

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกัน

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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การวัดมูลคายุติธรรม 

 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผู

ประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับ

ชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

 

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  

 
• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุขอ 18 เครื่องมือทางการเงิน 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หาก

กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 และ 8 สําหรับ

ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืนมีดังน้ี 

  

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

SKI Carbon Black (Mauritius) Limited มอริเชียส เปนผู ถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัท   

รอยละ10 ขึ้นไป 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผู ถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัท   

รอยละ10 ขึ้นไป 

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด ไทย บ ริ ษั ท ถือหุ น รอยละ 10 ขึ้น ไป  และมี

กรรมการรวมกัน 

Alexandria Fiber Company Co., S.A.E. อียิปต บ ริ ษั ท ถือหุ น รอยละ 10 ขึ้น ไป  และมี

กรรมการรวมกัน 

SKI Carbon Black (India) Pvt. Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Alexandria Carbon Black Company S.A.E. อียิปต มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Europa GmbH เยอรมัน มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Korea Co., Ltd. เกาหลีใต มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Brazil Ltda. บราซิล มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian International Chemicals 

   Corporation 

จอรเจีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Carbon Europa S.R.L. อิตาลี มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. สิงคโปร มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Carbon Spain S.L. สเปน มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

ผูบริหารสําคัญ  อินเดีย/ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ 

     วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรม 

     ตางๆของกลุมบริษัทไมวาทางตรงหรือ 

     ทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการ (ไมวา 

     จะทําหนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) 

     ของกลุมบริษัท 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

  
ซื้อสินคา  อางอิงราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป 

เงินปนผล อัตราตามท่ีกําหนดในประกาศ 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอนํ้าและพลังงานไฟฟา  อางอิงราคาตลาด 

คาใชจายเรียกเก็บไปยัง/จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ราคาตามจริง 

คาลิขสิทธ์ิ รอยละ 3 ของยอดขายสุทธิหักดวยคาขนสง 

คาเชา อัตราตามท่ีตกลงรวมกัน 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

และ 2559 สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ดอกเบ้ียรับ 86,331  78,256  86,331  78,256 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ         

    ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 16,475  11,689  16,475  11,689 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 16,475  11,689  16,475  11,689 

        

คาตอบแทนกรรมการ 808  833  808  833 

 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

เงินปนผลรับ 11,387  -  11,387  - 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอนํ้า 

   และพลังงานไฟฟา 

 

84,115 

  

64,063 

  

84,115 

  

64,063 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 32,446  10,267  32,446  10,267 

ซื้อสินคา 320,397  19,283  320,397  19,283 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บโดยกิจการท่ีเก่ียวของกัน 12,734  29,121  12,734  29,121 

คาลิขสิทธ์ิ 16,900  -  16,900  - 

คาเชา 810  810  810  810 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ดอกเบ้ียรับ 173,235  154,199  173,235  154,199 

เงินปนผลรับ -  -  25,491  25,491 

ซื้อสินคา -  44  -  44 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ         

    ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 23,497  19,683  23,497  19,683 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 23,497  19,683  23,497  19,683 

        

คาตอบแทนกรรมการ 1,666  1,851  1,666  1,851 

        

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน        

เงินปนผลรับ 11,387  -  11,387  - 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอน้ํา 

   และพลังงานไฟฟา 

 

160,032 

  

142,441 

  

160,032 

  

142,441 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกิจการที่เก่ียวของกัน 46,562  23,044  46,562  23,044 

ซ้ือสินคา 550,539  22,947  550,539  22,947 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บโดยกิจการทีเ่ก่ียวของกัน 23,530  57,507  23,530  57,507 

คาลิขสิทธ์ิ 35,705  -  35,705  - 

คาเชา 1,620  1,620  1,620  1,620 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 กลุมบริษัทมีสัญญาสําคัญท่ีทํากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังตอไปน้ี 

 

สัญญาการใหบริการระหวางกัน 

 

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทไดลงนามทําสัญญาการใหบริการระหวางกันกับ Columbian Chemicals Company ซึ่ง

เปนบริษัทท่ีเก่ียวของกัน โดยท่ีบริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะใหบริการงานดานการบริหาร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดท่ีงาน

สนับสนุนดานบริหาร การเงิน การดําเนินงาน ทรัพยากรบุคคล การขายและการตลาด การจัดการท่ัวไป และการ

บริการสนับสนุนโครงการ คาธรรมเนียมการใหบริการเรียกเก็บตามท่ีตกลงรวมกัน 

 

สัญญาคาลิขสิทธิ ์

 

ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทไดลงนามทําสัญญาลิขสิทธ์ิกับ Colombian International Chemicals Corporation ซึ่ง

เปนบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ท้ังน้ี Colombian International Chemicals Corporation ตกลงท่ีจะสนับสนุนบริษัทใน

โครงการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับผงคารบอนเกรดใหม และการพัฒนากระบวนการผลิตผงคารบอน โดยอนุญาตให

บริษัทใชขอมูลทางดานเทคนิคและสิทธิบัตร บริษัทจะจายคาลิขสิทธ์ิในอัตรารอยละ 3 ของยอดขายสุทธิหักดวยคา

ขนสง สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ีในสัญญา 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 56,790  46,645  56,790  46,645 

รวม 56,790  46,645  56,790  46,645 
    

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 6,272  18,143  6,272  18,143 

รวม 6,272  18,143  6,272  18,143 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ดอกเบ้ียคางรับ-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม 1,629,812  1,506,100  1,629,812  1,506,100 

รวม 1,629,812  1,506,100  1,629,812  1,506,100 

 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม 5,742,299  5,911,495  5,742,299  5,928,832 

รวม 5,742,299  5,911,495  5,742,299  5,928,832 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 

2559 มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ณ วันท่ี 1 เมษายน 5,911,495  5,153,827  5,928,832  6,065,197 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียัง 

   ไมเกิดขึ้นจริง 

 

(186,533)  

 

(95,134) 

  

(186,533)  

 

(95,134) 

สวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวม 17,337  -  -  - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวม -  190,492  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 5,742,299  5,249,185 5,742,299 5,970,063 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาเงินใหกูยืม 

 

ป 2554 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมกับบริษัทรวมแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 173 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

โดยคิดดอกเบ้ียอัตรา LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป เงินใหกูยืมน้ีมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2559 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดทําการแกไขสัญญาเพื่อขยายกําหนดการชําระคืนเปนเดือนกรกฎาคม 2564 

โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืนใดในสัญญา ดอกเบ้ียจะถูกรวมทบตน ณ วันสิ้นสุดในแตละงวดของดอกเบ้ีย

และจะถูกชําระคืนพรอมกับเงินกูยืม 

 

เจาหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 257,936  93,716  257,936  93,716 

รวม 257,936  93,716  257,936  93,716 

 

เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 62,183  17,277  62,183  17,277 

รวม 62,183  17,277  62,183  17,277 

 

4 เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 
 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินฝากระยะส้ันกับสถาบันทางการเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงิน  

350 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 2,633 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.80 - 1.85 ตอป (31 มีนาคม 2560: 

1.60 - 1.85 ตอป) และถึงกําหนดรับชําระในเดือนตุลาคม 2560 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 หมายเหตุ 2560  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 56,790  46,645 

กิจการอ่ืนๆ  1,148,784  845,998 

รวม  1,205,574  892,643 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  - 

สุทธ ิ  1,205,574  892,643 

     
  

2560 
 2559 

  
(พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับงวดหกเดือน 

   สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 

- 

 

- 

 

วิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน  31 มีนาคม 

  2560  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน     

ยังไมครบกําหนดชําระ  56,790  46,645 

  56,790  46,645 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     -  - 

  56,790  46,645 

     

     

     
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 มีนาคม 

  2560  2560 

  (พันบาท) 

กิจการอื่นๆ     

ยังไมครบกําหนดชําระ  1,115,482  764,320 

เกินกําหนดชําระ     

   นอยกวา 3 เดือน  33,302  81,678 

  1,148,784  845,998 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     -  - 

  1,148,784  845,998 

 
    

สุทธ ิ  1,205,574  892,643 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 120 วัน 
 

6 สินคาคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 354,446  279,733 

วัตถุดิบ 803,023  301,351 

วัสดุโรงงานและอะไหล 124,286  149,812 

สินคาระหวางทาง 126,928  63,551 

 1,408,683  794,447 

หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ (25,247)  (27,587) 

สุทธ ิ 1,383,436  766,860 
 

 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559 

 (พันบาท) 

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย    

- ตนทุนขาย 2,415,624  1,579,776 

- (กลับรายการ) คาเผื่อขาดทุนจากสินคาเสื่อมคุณภาพ (2,340)  6,451 

รวม 2,413,284  1,586,227 
 

7 เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ณ วันท่ี 1 เมษายน  3,669,641  3,396,785  770,364  770,364 

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธี        

   สวนไดเสีย 525,013  180,483  -  - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5,019)  -  -  - 

เงินปนผลรับ (25,491)  (25,491)  -  - 

ผลตางจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ (13,670)  (15,807)  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 4,150,474  3,535,970  770,364  770,364 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

       งบการเงินรวม 

 ลักษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศที ่

กิจการจัดตั้ง 

สัดสวนความเปน  

เจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

 มูลคาตาม 

วิธีสวนไดเสีย 

 เงินปนผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุด 

   30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

   2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2559 

   (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                      

P.T. Indo Liberty 

Textiles 

 

ผลิตส่ิงทอ 

 

อินโดนเีซีย 

 

40.00 

  

40.00 

  

515,664 

  

515,664 

  

196,948 

  

196,948 

 

329,912 

 

377,421 

 

-  - 

บริษทั อดิตยา เบอรลา 

เคมีคัลส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

 

 

ผลิตสารเคมี ไทย 

 

 

29.99  

 

 

29.99  1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  3,538,828  3,292,220  25,491 

 

25,491 

Indigold Carbon 

(Mauritius)  Limited 

บริษทัเพ่ือ 

การลงทุน มอริเชียส 

 

20.59  

 

20.59  308,870  308,870  63,596  63,596  281,734             -  -             - 

รวม           770,364  770,364  4,150,474  3,669,641  25,491  25,491 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 เงินลงทุนในบริษัท Indigold Carbon (Mauritius) Limited (“Indigold”) ไดรวมถึงเงินใหกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามสัญญาจํานวน 173 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 5,742 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 173 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 5,929 ลานบาท) และดอกเบ้ียคางรับจํานวน 49 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

หรือเทียบเทา 1,630 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 44 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 1,506 ลานบาท) 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 กลุมบริษัทมีสวนแบงกําไรในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จํานวน 299 ลานบาท (30 กันยายน 2559: กําไรจํานวน 

190 ลานบาท) ต้ังแตไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 กลุมบริษัทมีสวนแบงขาดทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสะสมของ Indigold เกินมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหุนทุน 

โดยต้ังแตไตรมาสน้ันเปนตนมาสวนเกินดังกลาวถูกปรับปรุงกับเงินใหกูยืมแก Indigold การกลับรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรูในเงินใหกูยืมกอน โดยใหรับรูไดไมเกินผล

ขาดทุนท่ีเคยรับรูในเงินใหกูยืม แลวจึงรับรูในเงินลงทุนในหุนทุนตอไป เงินลงทุนใน Indigold ซึ่งอยูในรูปของตราสารทุนและเงินใหกูยืมแสดงดวยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท 

 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 สวนเกินขาดทุนดังกลาว ซึ่งเคยถูกปรับปรุงกับเงินใหกูยืมแก Indigold ถูกกลับรายการท้ังหมดเน่ืองจากการมีสวนแบงกําไรใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสะสม ดังน้ัน สวนแบงกําไรจํานวน 282 ลานบาทจึงรับรูในเงินลงทุนในหุนของ Indigold 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว  

 

ราคาทุน  

 

การดอยคา  

 

ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปนผลรับสําหรับ

งวดหกเดือนสิ้นสุด 

 30  31 30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 

 กันยายน  มีนาคม กันยายน  มีนาคม  กันยายน  มีนาคม  กันยายน  มีนาคม  กันยายน  มีนาคม  กันยายน  กันยายน 

 2560  2560 2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2559 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม                       

P.T. Indo Liberty Textiles 40.00  40.00   515,664    515,664  196,948  196,948  -  -  196,948  196,948  -  - 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส 

(ประเทศไทย) จํากัด 29.99  29.99 1,700,000  1,700,000  509,820  509,820 

 

-  - 

 

509,820  509,820 

 

 25,491   25,491 

Indigold Carbon (Mauritius) 

Limited 20.59  20.59   308,870    308,870    63,596    63,596  -  -    63,596    63,596  - 

 

- 

รวม        770,364  770,364  -  -  770,364  770,364   25,491   25,491 

 

 

 

 

 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8     เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

 

บริษัทยอย 

ลักษณะ

ธุรกิจ 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว  

 

ราคาทุน  

 

การดอยคา  

 

ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปนผลรับสําหรับ

งวดหกเดือนสิ้นสุด 

  30  31 30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 

  กันยายน  มีนาคม กันยายน  มีนาคม  กันยายน  มีนาคม  กันยายน  มีนาคม  กันยายน  มีนาคม  กันยายน  กันยายน 

  2560  2560 2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2559 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                       

Birla Carbon Mexico, 

S.A. DE C.V. 

ผลิต

คารบอน 98  98 12,854  12,854  12,854  12,854  -  -  12,854  12,854  -  - 

รวม         12,854  12,854  -  -  12,854  12,854  -  - 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน

2560 

 31 มีนาคม

2560 

 30 กันยายน

2560 

 31 มีนาคม

2560 

 (พันบาท) 

ราคาทุนของเงินลงทุน 1,744,358  1,744,358  1,846,560  1,846,560 

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (163,754)  (163,754)  (265,956)  (265,956) 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 1,580,604  1,580,604  1,580,604  1,580,604 

 

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

 การซื้อ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559  

มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559 

  

 

 

การซื้อและ

การโอนเขา 

-ราคาทุน 

 

การจําหนาย

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบัญชี

สุทธิ 

 

 

 

การซื้อและ

การโอนเขา 

-ราคาทุน 

 

การจําหนาย

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบัญชี

สุทธิ 

 (พันบาท) 

เครื่องจักรและอุปกรณ 18,024  -  43,602  - 

ยานพาหนะ 2,694  (83)  -  - 

สินทรัพยระหวางกอสราง 17,737  (14,679)  29,625  - 

รวม 38,455  (14,762)  73,227  - 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 มีนาคม  30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

 (พันบาท) 

รวม 87,233  101,337  (15,812)  (18,785) 

หักกลบภาษีเงินได  (15,812)  (18,785)  15,812  18,785 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 71,421  82,552  -  - 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บันทึกเปน(รายจาย) / รายไดใน 

 

ณ วันที ่

1 เมษายน 

2560  

 

กําไรหรือ

ขาดทุน 

  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่  

30 กันยายน 

2560 

   (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 53,191  -  -  53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 18,219  1,343  965  20,527 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 21,578  (15,681)  -  5,897 

คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ 5,517  (468)  -  5,049 

อ่ืนๆ 2,832  (263)  -  2,569 

รวม 101,337  (15,069)  965  87,233 

        
 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี (18,785)  2,973  -  (15,812) 

รวม (18,785)  2,973  -  (15,812) 

        

สุทธ ิ 82,552  (12,096)  965  71,421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บันทึกเปน(รายจาย) / รายไดใน 

 

ณ วันที ่

1 เมษายน 

2559  

กําไรหรือ

ขาดทุน 

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่  

30 กันยายน 

2559 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 53,191  -  -  53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 18,632  3,589  -  22,221 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ 82,891  (54,738)  -  28,153 

อ่ืนๆ 5,015  (1,325)  -  3,690 

รวม 159,729  (52,474)  -  107,255 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญช ี (24,895)  3,069  -  (21,826) 

รวม (24,895)  3,069  -  (21,826) 

        

สุทธ ิ 134,834  (49,405)  -  85,429 

 

12 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   

 

 

งบการเงินรวมและ                            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 มีนาคม 

 2560  2560 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 155,674  160,653 

    

สวนที่ไมหมุนเวียน    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,271,204  3,460,528 

 3,426,878  3,621,181 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายน 3,621,181  3,770,337 

ชําระคืนระหวางงวด (93,935)  - 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงิน 14,863  15,345 

รายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปล่ียน (115,231)  (57,546) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 3,426,878  3,728,136 

 

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินจํานวน 110 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกากับ

ธนาคารหลายแหง (“สัญญาเงินกูยืมฉบับใหม”) เพื่อแทนสัญญาเงินกูยืมวงเงินจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ท่ีบริษัทไดทําเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 (“สัญญาเงินกูยืมฉบับเดิม”) บริษัทไดเบิกใชเงินกูใหมภายใตสัญญาเงินกูยืม

ฉบับใหม ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดวยรอยละ 1.75 ตอป พรอมท้ังจายชําระคืนเงินกูเดิมภายใตสัญญาเงิน

กูยืมฉบับเดิม โดยบริษัทจะจายชําระคืนเงินตนของเงินกูยืมใหมเปนงวดๆโดยเริ่มต้ังแตเดือนธันวาคม 2559 และจาย

ชําระคืนทุกๆงวดหกเดือนหลังจากน้ันจนถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 การจํานองท่ีดิน อาคาร และเครื่องจักรภายใต

สัญญาเงินกูยืมฉบับเดิมถูกไถถอนแลวเสร็จในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 อยางไรก็ตามภายใตสัญญา

เงินกูยืมฉบับใหม บริษัทไมสามารถนําสินทรัพยหมุนเวียนและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท้ังหมดไปกอภาระผูกพัน

เพิ่มเติมได (Negative pledge) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2560 และ 2559 มีดังน้ี 

   

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายน 93,015  93,162 

ตนทุนบริการปจจุบัน 3,701  3,332 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 1,604  1,662 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 4,825  - 

ผลประโยชนจายระหวางงวด (508)  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 102,637  98,156 

 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ียจากภาระผูกพันรับรูในคาใชจายในการบริหารในกําไรหรือขาดทุน 

 

14 สวนงานดําเนินงาน 

 

ผูบริหารเห็นวากลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือธุรกิจผงคารบอน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม

บริษัทมีสวนงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว  

 

15 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  148,289  29,658 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 11 12,096  49,405 

รวมคาใชจายภาษีเงินได  160,385  79,063 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

39 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2560  2559 

 (พันบาท) 

   รายได      รายได   

 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 
  

ผลตางจากการแปลงคา            

   งบการเงิน (13,667)  -  (13,667)  69,733  -  69,733 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม            

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (11,099)  2,220  (8,879)  -  -  - 

รวม (24,766)  2,220  (22,546)  69,733  -  69,733 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2560  2559 

 (พันบาท) 

   รายได      รายได   

 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 
  

ขาดทุนจากการประมาณการตาม            

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (4,825)  965  (3,860)  -  -  - 

รวม (4,825)  965  (3,860)  -  -  - 

 

จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการแตกตางจากจํานวนภาษีเงินไดท่ีคํานวณ

โดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวดเน่ืองจาก 

 

(ก) สวนหน่ึงของผลกําไรของกลุมบริษัทไดมาจากกิจกรรมการสงเสริมซึ่งไมตองเสียภาษี  

 

(ข)  ความแตกตางระหวางการรับรูรายไดและคาใชจายท้ังทางบัญชีและทางภาษี บางรายการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องเก่ียวกับเงินปนผลรับและขาดทุนจากตราสารอนุพันธท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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16 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับงวดท่ี

เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 686,528  370,556  418,396  238,768 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 300,000  300,000  300,000  300,000 

        

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 2.29  1.24  1.39  0.80 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 1,366,761  788,848  850,139  528,971 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 300,000  300,000  300,000  300,000 

        

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 4.56  2.63  2.83  1.76 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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17 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.80 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 240 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในเดือนสิงหาคม 2560 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 180 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในเดือนสิงหาคม 2559 

 

18 เครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  แตไมรวมถึงการแสดงขอมูล

มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตาม

บัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลคายุติธรรม 

 มูลคาตามบัญชี  ระดับ 2 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2560    

หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 29,483  29,483 

    

31 มีนาคม 2560    

หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 107,888  107,888 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวัดมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมสําหรับตราสารอนุพันธท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา มูลคายุติธรรมของ

เครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของ

กลุมบริษัทและคูสัญญา ตามความเหมาะสม 

 

19 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2560 

 31 มีนาคม 

2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน    

เครื่องจักรและอุปกรณ 31,458  51,491 

รวม 31,458  51,491 

    

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได    

ภายในหน่ึงป 1,156  2,131 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 12  87 

รวม 1,168  2,218 

  

ภาระผูกพันอื่นๆ    

หนังสือค้ําประกันจากธนาคารสําหรับคาไฟฟา (สําหรับธุรกิจของกิจการ) 12,548  12,548 

รวม 12,548  12,548 

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับเชาสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน และ ยานพาหนะ ซึ่งระยะเวลาของ

สัญญามีต้ังแต 1 ถึง 4 ป 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หนังสือค้ําประกันธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารสําหรับคาไฟฟาจํานวน 12 ลานบาท  

(31 มีนาคม 2560: 12 ลานบาท) และมีเลตเตอรออฟเครดิตซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับ

เจาหน้ีจํานวน 0.04 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มีนาคม 2560: 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 3 ลานเยน) 

 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและไมได

นํามาใชในการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมเหลาน้ีอาจเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2561 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560). งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  นโยบายการบัญช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560)  ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560)  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2560)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560)  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560)  การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจ

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560)  สินทรัพยไมมีตัวตน 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2560)  

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2560)  

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12  

   (ปรับปรุง 2560)   

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2560)  

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)  

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  

การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

 
 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม

ดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
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