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MR. KUMAR MANGALAM BIRLA, 
CHAIRMAN OF ADITYA BIRLA GROUP

A US $40  billion corporation, 
the Aditya Birla Group is in 
the League of Fortune 500 
corporations. It is anchored by 
an extraordinary force of over 
120,000 employees belonging 
to 42 different nationalities 
across six continents. 

จากการจัดอันดับของนิตยสาร 
Fortune กลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า 
เป็นบริษัทที่ติดอยู่ ในรายชื่อ
บริษัทขนาดใหญ่ 500 อันดับ
ของโลก ซึ่งมีผลประกอบการ
มูลค่า  40 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงาน
ทั้งหมดกว่า 120,000 คน จาก 
42 เชื้อชาติ 6 ทวีปทั่วโลก

Honesty in every action

Boundary less in
letter and spirit 

Deliver on promise

One step
ahead always

Energized action

OUR 
VALUES

Integrity

Commitment

Speed

Passion

Seamlessness

OUR  VALUES
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

To be the Leader In Carbon Black
•	To be the most RESPECTED global Carbon 

Black business
•  To be the most SUSTAINABLE global Carbon 

Black business
• To be the most DYNAMIC global Carbon 

Black business

เป็นผู้น�ำในธุรกิจคำร์บอนแบล็ค
•	ที่น่าเชื่อถือที่สุดในธุรกิจ
• ที่ยั่งยืนที่สุดในธุรกิจ
• ที่ทรงพลังที่สุดในธุรกิจ

VISION

วิสัยทัศน์
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•	 Adopt and match best practices of the best global companies.
•	 To add value to customers by continuously improving  

products and services by anticipating and exceeding their 
needs, and benchmarking the world’s top carbon black 
manufacturers.

•	 To add value to society and state through employment,
 export and by practicing friendly environment.
•	 To continuously harness human resources and develop their
  potential for organizational and self development.

•	 น�าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นน�าของประเทศมาปฏิบัติ
•	 เพิม่มลูค่าให้แก่ลกูค้า โดยการปรบัปรงุผลติภณัฑ์และการบรกิารอย่างต่อ

เนือ่ง จากการคาดการณ์ความต้องการของลกูค้าและตอบสนองมากกว่า
ที่ลูกค้าต้องการ โดยเปรียบเทียบกับผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คชั้นน�าของโลก

•	 เพิม่คณุค่าให้กบัสงัคมและประเทศชาต ิโดยการจ้างงาน การสง่ออก และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม

•	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ืองอันน�าไปสู่การพัฒนาองค์กร และ
การพัฒนาตนเอง

พันธกิจ

MISSION
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

	 บริษัท	 ไทยคาร์บอนแบล็ค	 	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดตั้งขึ้นใน 

ปี	ค.ศ.	1978	เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตผงเขม่าด�า	(CB).		เริ่มด�าเนินการเชิง

พาณิชย์	จากก�าลังการผลิตเพียง	16,000	ตันต่อปี	จากการขยายก�าลังการ

ผลติอย่างสม�า่เสมอท�าให้ปัจจบุนับรษิทัฯ	มกี�าลงัการผลติที	่275,000	ตัน

ต่อปี	ซึง่เป็น	17	เท่าของก�าลงัการผลติในปีแรก	นอกจากบรษิทัยงัมกี�าลงั

การผลิตไอน�้า	370	ตัน	/	ชั่วโมง	และก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า	49.70	

เมกะวัตต์	 /	 ชั่วโมง	บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยตั้งแต่ปี	1992	มีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด	7,875	ล้าน

บาท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557

	 บริษัทฯ	มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง	กระบวนการผลิต

ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม	ISO	9001:2000,	

OHSAS	18001:1999	และ	ISO	/	TS	16949:2002	และบริษัทฯ	ยังได้รับ

รางวัลอันทรงเกียรติ	TPM	Excellence	จาก	JIPM,	ประเทศญี่ปุ่น	และ	

บริษัทฯ	ยังได้รับ	“Deming	prize”	ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการ

จัดการคุณภาพ

	 ผลติภณัฑ์ของเราภายใต้แบรนด์ของ	“Birla	Carbon”	มผีลติภณัฑ์

ผงเขม่าด�าที่หลากหลายและเหมาะสมเป็นพิเศษส�าหรับผลิตภัณฑ์

พลาสติกสี	และหมึกพิมพ์		

	 เกือบคร่ึงหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของของบริษัทฯ	 ได้ถูกส่งออกไป

กว่า	20	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพที่

เข้มงวดของลูกค้าในประเทศ	ญี่ปุ่น,	ออสเตรเลีย,	เกาหลีใต้,	ฟิลิปปินส์,	

สิงคโปร์,	มาเลเซีย,	อินโดนีเซีย,	เวียตนาม,	ไต้หวัน	ฯลฯ	

	 ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ได้มีการขยายธุรกิจที่มีอยู ่อย่าง 

ต่อเนื่อง	 ทั้งยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดในระดบัสงู	ในฐานะผูส่้งออกรายใหญ่	และผูจ้้าง

งานรายใหญ่ในจังหวัดอ่างทอง	บริษัทฯ	จึงเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนเป็น

อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

	 Thai	Carbon	Black	Public	Company	Limited	(TCB)	was	

incorporated	 in	 1978	 to	 produce	Carbon	Black	 (CB).	 The	

commercial	operation	began	with	a	capacity	of	16,000	TPA	of	

CB.	With	 regular	 expansions	 and	 debottlenecking,	 TCB’s	

present	capacity	stands	at	275,000	TPA	which	is	17	times	of	its	

initial	capacity.	TCB	also	has	capacity	to	produce	370	MT	/	hour	

of	Steam	and	49.70	MW	/	hour	of	Electricity.	TCB	is	listed	at	

Stock	 Exchange	 of	 Thailand	 since	 1992	 with	 market	

capitalization	of	Baht	7,875	million	as	of	31st	March	2014.

	 TCB	 factory	 is	 located	 in	Angthong	 province.	 The	

company	 is	 accredited	 with	 ISO	 9001:2000,	 OHSAS	

18001:1999,	ISO/TS	16949:2002.	TCB	has	also	been	awarded	

the	 prestigious	TPM	Excellence	 award	 by	 JIPM,	 Japan	 and	

Deming	prize	for	total	quality	management.

	 Our	product	under	brand	of	“Birla	Carbon”	offers	wide	

range	of	Carbon	Black	for	rubber	and	specialty	applications.	

	 Almost	half	 of	TCB’s	production	 is	 exported	 to	more	

than	20	countries	worldwide.	TCB’s	product	meets	the	stringent	

quality	expectations	of	customers	 in	 Japan,	Australia,	South	

Korea,	Philippines,	Singapore,	Malaysia,	Indonesia,	Vietnam,	

Taiwan	etc.

	 The	 company	 has	 been	making	 continuous	 efforts	 to	

improve	 productivity	 and	 quality	 of	 its	 products	 to	 cater	 

high-end	markets.	Being	 a	 prominent	 exporter,	 a	 significant	

contributor	to	exchequer	and	a	major	employer	in	Angthong	

Province,	the	company	is	contributing	to	economy	of	Thailand.	

COMPANY PROFILE
ข้อมูลบริษัท
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

COMPANY ONLY
เฉพาะบริษัท

CONSOLIDATED
บริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2014 2013 2012 2011 2010
March March December December December

12	months 3	months 12	months 12	months 12	months

ฐานะการเงิน Financial Status

สินทรัพย์รวม Total	Assets 13,384 13,454 14,649 15,853 9,614 
หนี้สินรวม Total Liabilities 4,239 4,669 5,591 7,312 1,638 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity 9,145 8,785 9,058 8,541 7,976 
ผลการดำาเนินงาน Operating Results
มูลค่าการส่งออก Export Sales 3,366 833 4,278 5,001 3,944 
มูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ Local Sales 4,423 1,289 4,968 5,155 5,060 
ยอดขายสุทธิ Total Sales 7,789 2,122 9,246 10,156 9,004 
รายได้รวม Total Revenues 8,024 2,266 9,534 10,402 9,118 
กำาไรขั้นต้น Gross Profit 1,250 273 1,107 1,182 1,664 
กำาไรสุทธิ Net Profit 528 (273) 729 870 1,029 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) Per Share Data (Baht)
เงินปันผล Dividend 0.44 0.11 0.44 0.80 1.00 
กำาไรสุทธิ Earnings 1.76 (0.91) 2.43  2.90 3.43 
มูลค่าตามบัญชี Book Value 30.48  29.28 30.19  28.47 26.59 

Note : * Dividend for 2013-2014 is proposed and subject to shareholders’ approval 
หมายเหตุ  * เงินปันผลของปี 2556-2557 ได้นำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หน่วย	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2014 2013 2012 2011 2010
March March December December December

12	months 3	months 12	months 12	months 12	months

ฐานะการเงิน Financial Status

สินทรัพย์รวม Total	Assets 15,633 15,860 16,641 17,423 11,421 
หนี้สินรวม Total Liabilities 4,239 5,537 6,473 8,135 2,256 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity 11,394 10,323 10,168 9,288 9,165 
ผลการดำาเนินงาน Operating Results
ยอดขายสุทธิ Total Sales 7,789 2,122 9,667 10,819 9,250 
รายได้รวม Total Revenues 8,215 2,266 9,911 11,028 9,322 
กำาไรขั้นต้น Gross Profit 1,250 273 1,035 1,129 1,579 
กำาไรสุทธิ Net Profit 1,128 234 922 806 1,274 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) Per Share Data (Baht)
กำาไรสุทธิ Earnings 3.76 0.78 3.07 2.69 4.26 
มูลค่าตามบัญชี Book Value 37.98 34.41 33.89 30.96 30.55 
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

หน่วย	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2014 2013 2012 2011 2010
March March December December December

12	months 3	months 12	months 12	months 12	months

อัตราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIOS :

อัตราส่วนสภาพคล่อง Current	Ratio	(Times) 2.06		 2.43		 1.76		 1.63		 3.48		

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว Quick	Ratio	(Times) 1.35		 1.25		 0.53		 0.65		 2.13		

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า Accounts	Receivable	Turnover	(Times) 4.64		 6.04		 8.83		 8.01		 6.18		

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย Collection	Period	(Days) 77.66		 59.62		 40.78		 44.92		 58.25		

อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ Inventory	Turnover	(Times) 4.82		 3.36		 2.85		 3.63		 4.75		

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย Average	Sales	Time	(Days) 74.70		 107.12		 126.41		 99.30		 75.71		

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ Accounts	Payable	Turnover	(Times) 13.00		 9.59		 5.19		 5.32		 9.71		

ระยะเวลาช�าระหนี้ Payment	Period	(Days) 27.70		 37.53		 69.30		 67.70		 37.07		

วงจรเงินสด Cash	Cycle	(Days) 124.66		 129.21		 97.89		 76.52		 96.90		

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร : PROFITABILITY RATIOS :

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น Gross	Profit	Margin	(%) 16.04		 12.91		 11.97		 11.65		 18.48		

อัตราก�าไรสุทธิ Net	Profit	Margin	(%) 6.58		 (12.04)	 7.64		 8.37		 11.28		

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Return	on	Equity	(%) 5.89		 (3.06)	 8.28		 10.54		 13.62		

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน : EFFICIENCY  RATIOS :

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return	on	Total	Assets	(%) 3.93		 (1.94)	 5.72		 6.83		 11.85		

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร Return	on	Fixed	Assets	(%) 44.33		 (9.42)	 51.87		 52.93		 48.41		

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ Total	Assets	Turnover	(Time) 0.60		 0.65		 0.63		 0.82		 1.05		

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL POLICY RATIOS :

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt/Equity	Ratio	(Times) 0.46		 0.53		 0.62		 0.86		 0.21		

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย Interest	Payment	Coverage	(Times) 5.50		 8.01		 5.13		 8.90		 NA

อัตราการจ่ายเงินปันผล Pay-out	Ratio	(%) 25.00		 NA		 18.11		 27.59		 29.15

ข้อมูลต่อหุ้น : PER SHARE VALUES :

มูลค่าตามทะเบียน Par	Value		(Baht) 1.00		 1.00		 1.00		 1.00		 1.00		

มูลค่าตามบัญชี Book	Value		(Baht) 30.48		 29.28		 30.19		 28.47		 26.59		

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น Earning	Per	Share		(Baht) 1.76		 (0.91)	 2.43		 2.90		 3.43		

เงินปันผลต่อหุ้น Dividend	Per	Share		(Baht) 0.44		 0.11		 0.44		 0.80		 1.00		

FINANCIAL RATIOS (COMPANY ONLY) 
อัตราส่วนทางการเงิน (ข้อมูลเฉพาะบริษัท) 
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หน่วย	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2014 2013 2012 2011 2010
March March December December December

12	months 3	months 12	months 12	months 12	months

อัตราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIOS :

อัตราส่วนสภาพคล่อง Current	Ratio	(Times) 2.06		 1.63		 1.36		 1.36		 2.58		

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว Quick	Ratio	(Times) 1.35		 0.82		 0.41		 0.55		 1.56		

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า Accounts	Receivable	Turnover	(Times) 4.55		 5.87		 8.55		 8.00		 6.18		

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย Collection	Period	(Days) 79.07		 61.30		 42.10		 45.03		 58.27		

อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ Inventory	Turnover	(Times) 4.59		 3.16		 2.89		 3.76		 4.71		

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย Average	Sales	Time	(Days) 78.43		 113.77		 124.52		 95.82		 76.51		

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ Accounts	Payable	Turnover	(Times) 11.99		 8.64		 5.19		 5.38		 8.96		

ระยะเวลาช�าระหนี้ Payment	Period	(Days) 30.04		 41.69		 69.36		 66.95		 40.17		

วงจรเงินสด Cash	Cycle	(Days) 127.47		 133.38		 97.26		 73.89		 94.61		

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร : PROFITABILITY RATIOS :

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น Gross	Profit	Margin	(%) 16.04		 12.91		 10.70		 10.43		 17.07		

อัตราก�าไรสุทธิ Net	Profit	Margin	(%) 13.73		 10.32		 9.31		 7.31		 13.66		

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Return	on	Equity	(%) 10.39		 2.28		 9.48		 8.74		 14.70		

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน : EFFICIENCY  RATIOS :

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return	on	Total	Assets	(%) 7.16		 1.44		 5.42		 5.59		 12.31		

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร Return	on	Fixed	Assets	(%) 75.42		 14.24		 51.94		 42.86		 54.64		

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ Total	Assets	Turnover	(Time) 52.17		 13.94		 58.19		 76.47		 90.10		

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL POLICY RATIOS :

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt/Equity	Ratio	(Times) 0.37		 0.54		 0.64		 0.88		 0.25		

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย Interest	Payment	Coverage	(Times) 8.10		 10.35		 5.06		 7.03		 104.61		

อัตราการจ่ายเงินปันผล Pay-out	Ratio 11.70		 14.10		 14.31		 29.74		 23.47		

ข้อมูลต่อหุ้น : PER SHARE VALUES :

มูลค่าตามทะเบียน Par	Value		(Baht) 1.00		 1.00		 1.00		 1.00		 1.00		

มูลค่าตามบัญชี Book	Value		(Baht) 37.98		 34.41		 33.89		 30.96		 30.55		

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น Earning	Per	Share		(Baht) 3.76		 0.78		 3.07		 2.69		 4.26		

เงินปันผลต่อหุ้น Dividend	Per	Share		(Baht) 0.44		 0.11		 0.44		 0.80		 1.00		

FINANCIAL RATIOS (CONSOLIDATED) 
อัตราส่วนทางการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

DIRECTORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS
รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

Dear Shareholders,

	 Your	Directors	are	pleased	to	present	audited	financials	

of	the	year	ended	31st	March	2014.	This	is	first	full	year	after	

the	company	changed	accounting	year	from	calendar	year	cycle	

to	‘April-March’	cycle.	

	 The	year	was	not	one	of	 the	best	periods	for	Thailand	

economy.	According	 to	Asian	Development	Bank’s	 2014	

Outlook	report,	the	Thailand	economy	slowed	sharply	in	2013	

as	 domestic	 demand	weakened	 and	 exports	were	 sluggish.	

According	 to	 the	 report,	 political	 tensions	weighed	 on	 the	

economy	in	the	second	half	of	2013,	dampening	consumption,	

investment,	and	government	spending.	Slack	domestic	demand	

and	sluggish	exports	confined	growth	in	gross	domestic	product	

(GDP)	for	the	year	to	2.9%.	Growth	in	the	fourth	quarter,	when	

political	unrest	intensified,	decelerated	to	a	meager	0.6%	year	

on	year.	Private	consumption	edged	up	in	the	first	half	of	2013	

but	then	fell,	finally	contributing	just	0.1	percentage	points	of	

GDP	growth	 for	 the	 year.	Consumer	 confidence	weakened	

during	the	second	half	as	political	 tensions	worsened.	These	

issues	weighed	on	fixed	capital	investment,	which	fell	steeply	

in	 the	second	half	and	declined	by	1.9%	over	 the	year.	This	

reflected	in	weakness	in	both	private	and	public	 investment.	

On	the	supply	side,	nearly	all	the	growth	in	GDP	was	generated	

by	services,	while	agriculture	and	industry	barely	contributed	

anything.	The	outlook	 for	 2014	 remains	 cloudy	 and	growth	

forecast	is	subdued	before	a	possible	rebounding	in	2015.	

	 Economies	 of	 other	 principle	markets	 of	 the	 TCB’s	

products,	 namely	 Japan	 and	 rest	 of	 the	Asia,	 are	 steady.	

Developing	Asia’s	and	Japan’s	GDP	expanded	in	year	2013	by	

6.1%	and	1.7%	respectively	and	outlook	for	2014	is	similar.	

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

	 คณะกรรมการของบริษัทมีความยินดีที่จะน�าเสนองบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2557	ซึ่งเป็นรอบ

ปีบัญชีแรกหลังจากที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีมาเป็น	

เดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม

	 ปีทีผ่่านมานบัว่าไม่ใช่ช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัเศรษฐกจิของไทย	

จากรายงานแนวโน้มปี	 2557	 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (Asian	

Development	Bank)	 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่างมากในปีพ.ศ.	 2556	

เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนแอ	และการส่งออกชะลอตัว	จาก

รายงานดงักล่าว	ความตงึเครยีดทางการเมอืงท�าให้เศรษฐกจิช่วงครึง่หลงั

ของปี	2556	ตกต�่าลง	ท�าให้การบริโภค	การลงทุน	และการใช้จ่ายภาครัฐ

ชะลอตัวลง	อุปสงค์ภายในประเทศที่ซบเซา	และการส่งออกที่ชะลอตัว

ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 ในปีที่ผ่านมาเติบโต 

เพียงร้อยละ	2.9	อัตราการเติบโตในไตรมาสที่	4	ซึ่งเป็นช่วงที่เหตุการณ์

ความไม่สงบทางการเมอืงทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้	ลดลงมาเหลอืเพยีง

ร้อยละ	0.6	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีผ่านมา	การบริโภคภาค

เอกชนขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีแรกของปี	 2556	หลังจากนั้นก็ลด

ลง	ซึง่คดิเป็นร้อยละ	0.1	ของการเตบิโตของผลผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ	ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคอ่อนแอลงในช่วงครึง่ปีหลงัเนือ่งจาก

สถานการณ์ทางการเมืองเลวร้ายลง	ประเด็นเหล่านี้ยังท�าให้เป็นปัญหา

ด้านการลงทุนถาวร	ซึ่งตกลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังและลดลงมา 

ร้อยละ	1.9	ในช่วงปีทีผ่่านมานีส้ะท้อนให้เหน็ความอ่อนแอของการลงทนุ

ทัง้ในภาคเอกชนและภาครฐั	ทางด้านอปุทาน	การเตบิโตของผลติภณัฑ์ 

มวลรวมภายในประเทศแทบทัง้หมดมาจากภาคบรกิาร	ส่วนภาคเกษตรและ

ภาคอตุสาหกรรมแทบจะไม่ช่วยให้เกดิการเตบิโตใดๆ	แนวโน้มในปี	2557	 

ยงัคงคลมุเครอื	และการเตบิโตทีค่าดการณ์ไว้น่าจะยังคงมอัีตราต�า่ไปเรือ่ยๆ	

จนถงึปี	2558	ซึง่เศรษฐกจิน่าจะกลบัมาดขีึน้ได้อกีครัง้

	 ภาวะเศรษฐกจิในตลาดหลกัอืน่ๆ	ของผลติภณัฑ์ของบรษิทั	ซึง่ได้แก่

ญีปุ่น่และประเทศอืน่ๆ	ในเอเชยี	มคีวามมัน่คง	ผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศของภูมิภาคเอเชียที่ก�าลังมีการพัฒนาและในประเทศญี่ปุ่นในปี	

2556	มกีารขยายตวัร้อยละ	6.1	และ	1.7	ตามล�าดบั	ส่วนแนวโน้มในปี	2557	

มคีวามใกล้เคยีงกนั
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	 สถานการณ์ตลาดคาร์บอนแบลค็ของเอเซยีในระยะยาวมอีปุสงค์

และอปุทานทีไ่ม่สอดคล้องกนั	ซึง่มกี�าลงัการผลติมากเกนิความต้องการ

ที่ใช้ก�าลังการผลิตประมาณ	60-70%

	 อย่างไรกต็าม	ภาวะเศรษฐกจิถดถอยอย่างต่อเนือ่งของโลกส่งผล

ให้แทบไม่มโีอกาสในการแก้ไขปัญหาความไม่สมดลุกนัของอปุสงค์และ

อุปทาน	และปัญหาก�าลงัการผลติส่วนเกนิของคาร์บอนแบลค็ในภมูภิาค

นี้ได้	ปี	2556	นับเป็นอีกปีที่มีก�าลังการผลิตใหม่ๆ	เกิดขึ้นในประเทศจีน	

ในขณะทีอั่ตราการใช้งานยังคงอยู่ในอตัราประมาณร้อยละ	70	เนือ่งจาก

การเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอ

	 The	Carbon	Black	market	in	Asia	is	in	a	long	term	demand	

supply	mismatch	situation	with	capacities	in	excess	of	demand	

and	capacity	utilization	only	around	60-70%.

	 The	 continuing	 recessionary	 conditions	 in	World	 are	

allowing	very	little	opportunity	to	correct	the	demand	supply	

mismatch	and	excess	carbon	black	capacity	 situation	 in	 this	

region.	Year	2013	again	saw	fresh	capacities	created	in	China	

while	 utilizations	 remain	 at	 around	 70%,	 because	 of	weak	

demand	growth.	

	 A	fierce	 competitive	 situation	 created	 from	 the	 above	

mismatch	is	resulting	in	unusually	lower	prices	of	Carbon	Black	

prices	in	China,	motivating	the	producers	to	aggressively	look	

at	every	export	opportunity	in	the	region.	

	 During	2013,	the	Chinese	exports	reached	a	record	level	

and	crossed	700	thousand	MT	mark	for	first	time	in	the	history.	

The	major	destinations	of	Chinese	Carbon	Black	are	nearby	

Asian	countries	like	Thailand,	India,	Malaysia,	Indonesia,	Japan,	

Philippines,	etc.	Thailand	remains	the	largest	export	destination.	

	 Excessive	supply	of	Chinese	Carbon	Black	in	the	Asian	

markets	drove	prices	to	abysmally	low	levels.	This	has	affected	

your	company’s	performance	during	FY	14.	During	this	year,	

the	Company	 sold	179,994	MT	of	Carbon	Black	 as	 against	

191,568	MT	sold	in	immediately	preceding	12	months,	a	drop	

of	6%	in	volume	terms.	

	 สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง	 อันเนื่องมาจากความไม่สมดุล

กนัข้างต้น	ส่งผลให้ราคาของคาร์บอนแบลค็ในจนีลดต�า่ลงอย่างผดิปกติ	

และกระตุ้นให้ผู้ผลิตพยายามมองหาช่องทางในการเร่งส่งออกไปยัง

ประเทศอื่นในภูมิภาค

	 ในระหว่างปี 	 2556	 ตัวเลขการส่งออกของจีนสูงขึ้นเป็น

ประวัตกิารณ์	และมปีรมิาณเกนิ	7	แสนตนั	เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์	

ตลาดหลักของการส่งออกคาร์บอนแบล็คจีนคือประเทศใกล้เคียง 

ในทวีปเอเชีย	 เช่น	ประเทศไทย	อินเดีย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	 

ฟิลิปปินส์	ฯลฯ	ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีน

	 อุปทานส่วนเกินของคาร์บอนแบล็คในประเทศจีนก่อให้เกิด

สถานการณ์การแข่งขันด้านราคาทีด่เุดอืดในตลาดต่างๆ	ของทวปีเอเชยี	

และผลักดันให้ราคาต�่าลงอย่างมาก	สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อผลประกอบการของบรษิทัในระหว่างปี	2557	ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าว	

บริษัทขายคาร์บอนแบล็คจ�านวน	179,994	ตัน	ซึ่งลดลงไปร้อยละ	 6 

เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งขายได้จ�านวน	191,568	ตัน	

Source:	Report	from	Notch	Consulting	Group

กำาลังการผลิตและการผลิตคาร์บอนแบล็คในประเทศจีน
China Carbon Black Capacities and Production(พันตัน)
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	 The	demand	supply	mismatch	in	Asian	markets	is	likely	

to	take	a	much	longer	time	to	correct	in	view	of	magnitude	of	

the	imblance	and	global	recession.	

	 Considering	this,	your	Directors	have	decided	to	mothball	

Line	1	which	is	the	oldest	production	line	and	is	not	at	par	with	

other	lines	on	efficiency.	The	Company	has	capacity	of	275,000	

MT	of	Carbon	Black	production	per	annum	and	is	presently	

operating	at	60-65%	capacity	utilization	only.	This	move	 is	

expected	to	improve	operational	efficiencies	by	better	utilization	

of	other	production	lines	and	savings	on	repair	and	maintenance	

and	other	operating	costs.

	 As	mentioned	 in	previous	 shareholders’	meetings,	your	

Directors	are	working	on	multi-pronged	strategy	which	aims	at:

� Using	most	economical	feedstock	at	any	given	point	

of	time.	In	this	respect,	the	areas	where	company	has	

done	substantial	work	in	past	few	years	include:

-	 Sourcing	of	feedstock	effectively

-	 Increasing	 the	 supplier	 base	 in	 the	 region	 and	

forging	long	term	relationships	with	them;

-	 Improving	 logistics	 capabilities	 to	 optimize	

freight	costs;

� Effective	conversion	of	feedstock	to	Carbon	Black,	

which	means	 getting	 best	 yields	 and	world-class	

quality.	 The	Company,	with	 strong	 technology	

capability,	has	 implemented	 several	best	practices	

and	Standard	Operating	Procedures,	including	capital	

expenditure	on	upgrading	 technology.	The	 efforts	

have	 brought	 large	 benefits	 in	 terms	 of	 cost	

improvements	and	maintaining	quality	differentiation	

	 ความไม่สอดคล้องระหว่างอปุสงค์และอปุทาน	น่าจะต้องใช้เวลา

อีกนานในการแก้ไข	 เนื่องจากมีความไม่สมดุลอย่างมากและภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก	

	 เมือ่พจิารณาแล้ว	คณะกรรมการของบรษิทัจงึได้ตดัสนิใจหยดุพกั

สายการผลิต	 1	 (Line	 1)	 ซึ่งเป็นสายการผลิตที่ เก ่าที่สุด	 และมี

ประสิทธิภาพไม่ทัดเทียมกับสายการผลิตอื่นๆ	บริษัทมีก�าลังการผลิต

คาร์บอนแบล็ค	 275,000	ตันต่อปี	 และมีปัจจุบันมีอัตราก�าลังการผลิต

ร้อยละ	 60-65	การตัดสินใจนี้น่าจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานได้	 โดยการใช้งานสายการผลิตอื่นๆ	 ให้เต็มที่มากขึ้น	 และ

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุและต้นทนุการด�าเนนิงานอืน่ๆ	อกี

ด้วย	

	 ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อนๆ	ว่าคณะกรรมการ

ของบริษัทก�าลังวางกลยุทธ์หลายด้าน	ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้

�	 ใช้งานวัตถุดิบให้ประหยัดมากที่สุดในช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้	

ในข้อนี้	 มีส่วนที่บริษัทได้ด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ไปแล้วในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	ดังนี้

-	 จัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิผล

-	 เพ่ิมฐานของผู้จัดส่งวัตถุดิบในภูมิภาค	และสร้างความ

สัมพันธ์ในระยะยาวกับกลุ่มซัพพลายเออร์	

-	 ปรับปรุงความสามารถด้านการจัดส่งสินค้า	 เพื่อลด

ต้นทุนด้านการขนส่ง	

�	 เปลี่ ยนวัตถุดิบให ้กลายเป ็นคาร ์บอนแบล็คอย ่างมี

ประสิทธิภาพ	ซึ่งหมายถึงการมีผลตอบแทนที่ดีที่สุดและมี

คุณภาพระดับโลก	 ด้วยประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีที่

แขง็แกร่งของบรษิทั	บรษิทัได้ด�าเนนิการในทางปฏบิติัหลาย

อย่างและปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 

รวมถึงการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทางด ้านเทคโนโลย	ี 

ความพยายามดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายในแง่

ของการปรับปรุงด้านต้นทุน	 และการสร้างความแตกต่าง

Source:	Report	from	Notch	Consulting	Group

10 อันดับตลาดหลักของคาร์บอนแบล็คจีน
Top 10 destinations of Chinese Carbon Black
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ด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากจีน	แม้ว่าสินค้าจาก

จีนจะมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างรวดเร็วเช่นกันก็ตาม

�	 การน�าพลงังานกลบัมาใช้ใหม่ให้ได้มากทีส่ดุจากขัน้ตอนการ

ผลิต	และลดการใช้พลังงานลงให้มากที่สุด	

�	 สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	ซึ่งไม่เพียงผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุน

และการส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดเท่านั้น	แต่ยังต้องมีโครงการ

ต่างๆ	ร่วมกับลูกค้าส�าหรับ	QCD	matrices	ที่มีความเฉพาะ

เจาะจงมากๆ	ในแบบจ�าลองความสัมพันธ์หลายชั้น

	 กลยทุธ์เพือ่ผลกัดนัผลการด�าเนนิงานของธรุกจิในสภาพแวดล้อม

การแข่งขันที่ยากล�าบากเหล่านี้	 ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แบบ

จ�าลองธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเบอร์ล่าคาร์บอนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สงัคม	และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	แบบจ�าลองนีม้หีลกัการอยู	่8	ประการ

เพือ่สร้างสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุด้าน	ได้แก่	

การก�ากับดูแลองค์กร	สิทธิมนุษยชน	การปฏิบัติด้านแรงงาน	การดูแล

ด้านสิง่แวดล้อม	การด�าเนนิงานอย่างเป็นธรรม	การดแูลผูบ้รโิภค/ลกูค้า/

คู่ค้า	ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน	รายละเอียดเพิ่มเติม

ของแบบจ�าลองนี้ยังระบุไว้ในรายงานประจ�าปี	หัวข้อความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	(CSR)

with	Chinese	 products	 even	 though	 the	Chinese	

manufactures	have	also	kept	improving	their	qualities	

rapidly.	

�	 Maximizing	energy	recovery	from	the	process,	and	

minimizing	energy	consumption;

� Robust	 customer	 engagement,	 which	 not	 only	

includes	best	quality,	cost	and	delivery,	but	also	joint	

projects	with	 customers	 for	 very	 specific	QCD	

matrices	in	a	multi-tier	engagement	model.	

 These	strategies,	for	driving	business	performance	in	a	

very	 tough	 competitive	 environment,	 integrate	 under	 an	

umbrella	 of	Birla	Carbon’s	 business	model	 of	 sustainable	

development	 of	 Economy,	 Society	 and	Environment.	 The	

model	has	eight	pillars	for	active	engagement	of	all	stakeholders,	

namely	Organizational	Governance,	Human	Rights,	 Labor	

Practices,	Environment	Management,	Fair	Operating	Practices,	

Customer	Care	and	Quality	Assurance,	and	Social	Participation	

and	Community	Development.	The	model	is	further	detailed	in	

the	CSR	section	of	the	Annual	Report.	

เบอร์ล่าคาร์บอน
ผู้น�าด้านคาร์บอนแบล็ค

Sustainability
ความยั่งยืน

SAP Enterprise System
ระบบ SAP

Best Practices, World Class Manufacturing

Economical 
Feedstock Buying

Feedstock Flexibility
ความยืดหยุ่น ด้านวัตถุดิบ

ซื้อวัตถุดิบอย่างประหยัด

Efficient 
conversion of 
feedstock to 
Carbon Black

Yield Programs
โครงการผลตอบแทน

เปลี่ยนวัตถุดิบให้ 
กลายเป็นคาร์บอนแบล็ค  

อย่างมีประสิทธิภาพ

Maximize   
Energy Benefit

Conservation
การอนุรักษ์

สร้างประโยชน์สูงสุด 
ด้านพลังงาน

Robust Customer 
Engagement

Convergence
การหลอมรวม

สร้างสัมพันธ์ 
อันดีกับลูกค้า

Birla Carbon

การปฏิบัติงานดีเลิศ การผลิตระดับโลก
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

	 ในด้านสุขอนามัย	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม	ยังเป็นเรื่อง

ส�าคัญที่สุดส�าหรับการบริหารจัดการ	บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อ

ให้สถานที่ท�างานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย	 ตลอดจนมี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	มีการด�าเนินการหลายโครงการ

ในปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	ลดการปล่อยมลพิษ	และ

ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย	 เป็นความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโต 

ทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	คณะกรรมการมคีวามยินดทีีจ่ะแจ้ง

ให้ท ่านทราบว่าบริษัทจะมีการติดตั้งระบบบ�าบัดก๊าซซัลเฟอร  ์

ไดอ๊อกไซด์	ในปี	2558	

	 บรษิทัยงัคงรกัษาสมัพนัธ์อนัดไีว้กบัชมุชนต่างๆ	มส่ีวนร่วมอย่าง

ต่อเนื่องในโครงการพัฒนาชุมชนมากมาย	เช่น	โครงการช่วยเหลือเหยื่อ

จากภัยพิบัติต่างๆ	 โครงการน�้าดื่มเพื่อชุมชน	การสนับสนุนด้านอาหาร

กลางวันแก่เด็กนักเรียน	 การให้ทุนการศึกษา	 ค่ายตรวจสุขภาพ	 

การบรจิาคกบัสภากาชาด	ฯลฯ	ดงัรายละเอียดทีร่ะบไุว้ในรายงานประจ�าปี	

หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามยินดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบถงึความส�าเรจ็

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท	เหลียวหนิง	เบอร์ลา	คาร์บอน	จ�ากัด	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศจีนที่มีผลประกอบการขาดทุน	ซึ่งด�าเนิน

การเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมปี	2556

	 ในปีนีบ้รษิทัมกี�าไรสทุธจิ�านวน	528	ล้านบาท	จากยอดขายจ�านวน	

7,789	ล้านบาท	 เปรียบเทียบกับ	 316	ล้านบาท	และ	 8,972	ล้านบาท	 

ในปีทีผ่่านมา	ในงบการเงนิรวมก�าไรสทุธขิองปีนีเ้ท่ากบั	1,128	ล้านบาท	

เปรียบเทียบกับ	865	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา

	 ด้วยความส�านึกและขอบคุณในความเข้าใจจากผู้ถือหุ้นเก่ียวกับ

ความจ�าเป็นในการลงทนุอย่างมหาศาลด้าน	เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม	

และความจ�าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ส�าหรับช่วงเวลาอันท้าทาย

ในอนาคต	คณะกรรมการจงึขอเสนอให้จ่ายเงนิปันผลในอตัรา	0.44	บาท

ต่อหุ้น

	 คณะกรรมการขอแสดงความขอบคุณอย่างจรงิใจในทมีผูน้�าและ

พนกังานทกุคนของบรษิทัในการปฏบิตังิานอย่างมุง่มัน่	และรกัษาคณุค่า

ของกลุ่มบริษัทอดิตยา	เบอร์ล่า

	 คณะกรรมการของบริษัทยังต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทย	ส่วน

ปกครองจงัหวดัอ่างทอง	ธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	ตลอดจนคูค้่าทางธรุกิจ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี 

มาโดยตลอด

	 As	always,	health,	 safety	and	environment	 remain	 top	

priority	 of	 the	Management.	Your	 company	 is	 dedicated	 to	

provide	a	safe	and	healthy	work-place,	and	minimum	footprints	

on	environment.	Several	initiatives	were	taken	during	the	year	

towards	fostering	better	environment,	reducing	emissions	and	

improving	 safety	 records.	As	a	 commitment	 to	environment	

friendly	and	sustainable	growth,	your	Directors	are	happy	to	

inform,	 that	 the	 Company	 would	 be	 installing	 flue-gas	

desulfurization	plant	during	FY15.	

	 The	Company	maintains	 very	 close	 engagement	with	
communities,	 and	 active	 involvement	 in	many	 community	
development	 programs	 e.g.	 assistance	 to	 victims	 of	 natural	
calamities,	drinking	water	for	communities,	sponsoring	meals	
for	students,	scholarships,	health	check	camps,	donation	to	Red	
Cross,	etc.	as	detailed	in	CSR	section	of	the	Annual	Report.	

	 Your	Directors	are	pleased	 to	 inform	about	successful	
completion	of	the	sale	of	shareholding	in	Liaoning	Birla	Carbon	
Co.,	Ltd.,	the	loss	making	subsidiary	in	China,	in	October	2013.	

	 This	year	your	company	made	net	profit	of	528	million	
THB	on	sale	of	7,789	million.	Immediately	preceding	12	months	
figures	of	net	profit	and	sales	were	316	million	and	8,972	million	
THB	respectively.	On	a	consolidated	basis,	this	year	net	profit	
was	1,128	million	THB	as	compared	to	865	million	THB	for	
immediately	preceding	12	months.	

	 With	 an	 appreciation	 and	 thanks	 for	 shareholders’	
understanding	 of	 the	 huge	 investment	 requirements	 in	
technology	 and	 environment,	 and	 also	 the	need	 to	 conserve	
resources	 for	 challenging	 times	 ahead,	 your	Directors	 are	
recommending	a	dividend	of	0.44	THB	per	equity	share.	

	 The	 Board	 also	 wishes	 to	 place	 on	 record	 sincere	
appreciation	of	the	leadership	team	and	all	employees	of	the	
Company	 for	 their	 focused	 performance	 and	 upholding	 the	
values	of	Aditya	Birla	Group.	

	 Your	Directors	also	express	gratitude	to	the	Government	
of	Thailand,	the	Government	of	Angthong	province,	bankers,	
financial	 institutions,	 all	 other	 business	 associates	 and	
stakeholders	for	their	ongoing	cooperation	and	support.	

For	and	on	behalf	of	the	Board	of	Directors

(Mr.	Prakit	Pradipasen)
Director

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(ประกิต	ประทีปะเสน)

กรรมการ
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PERFORMANCE - PAR EXCELLENCE
ความส�าเร็จของบริษัท

	 The	company	always	believes	in	excellence	in	all	spheres	

of	management	and	demonstrated	this	in	all	of	its	activities	like	

Production,	CRM,	Engineering,	Commercial,	Finance,	Human	

Resource	and	Training,	Supply	Chain	etc.

	 Due	 to	 its	 excellent	 performance,	 the	 company	 has	

achieved	 many	 quality	 certifications	 and	 international	

recognitions.

	 The	 company	 is	 certified	 for	 ISO/TS	16949,	OHSAS	

18001	&	ISO	14001	from	BV	Certification	(Thailand)	for	its	

quality	 system	 as	well	 as	Occupational	Health,	 Safety	&	

Environment	and	ISO/IEC	17025;	Lab	Accreditation	from	Thai	

Industrial	Standards	Institute	and	these	certifications	demonstrate	

company's	commitment	to	Safety,	Quality	&	Environment.

	 Your	company	has	also	received	prestigious	awards	like	

Deming	Prize	for	Total	Quality	Management,	TPM	Excellence,	

Consistency	 and	 Special	 Awards	 for	 Total	 Productive	

Maintenance	(TPM)	from	JIPM,	Prime	Minister’s	Award	for	

Outstanding	Productivity	and	also	benchmarked	as	the	Best	HR	

Company	in	Thailand,		SET	Award	2006	-	Nominated	for	Best	

Performance	 company	 in	 Industrial	 category,	BVQI	Award	

2007	 -	 for	 Excellent	 Performance	 on	 Safety,	 Quality	&	

environmental	management	 systems,	 To	Be	Number	One	

Project	Award	 2006	 -	Regional	 level	winner	 and	 top	 10	 in	

Thailand	from	HRH	Princess	Ubolrat	Rajakanya.	These	awards	

confirm	about	company’s	commitment	for	Safety,	Quality	&	

Environmental	Management	and	gives	competitive	advantage	

for	marketing	of	its	products	and	place	for	the	company	on	a	

global	platform.	

	 During	the	year	2008,	the	company	has	achieved	a	unique	

distinction	of	getting	6th	time	in	a	row	“FORBES”	Award	of	

Asia	Pacific’s	Best	200	small	companies	under	a	billion”	TCB	

is	the	only	company	in	the	world	who	has	been	conferred	this	

distinction	6th	time.

	 บรษิทัเชือ่มัน่ว่าเรามคีวามเป็นเลศิในการจดัการทกุสาขางานและ

ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเรามีความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ	 เช่น	 การผลิต	 

การจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า	(CRM)		วิศวกรรม	การพาณิชย์	

การเงิน	งานบุคคลและฝึกอบรม	การจัดซื้อ	และการจัดส่ง	เป็นต้น		และ

เนื่ องจากเรามีผลประกอบการที่ เป ็น เลิศ 	 บริษัทจึ ง ได ้รับใบ

ประกาศนยีบตัรในระดบันานาชาติ	เช่น	ISO/TS	16949,	OHSAS	18001	

และ	ISO	14001	จาก	BV	Certification	(Thailand)		ซึง่เป็นประกาศนยีบตัร

ที่ให้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ,	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้รับ	 ISO/IEC	 17025	 ซึ่งเป็น

ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการรับรองความสามารถด้านห้องปฏิบัติการ

จากส�านกังานมาตราฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	

ซึ่งประกาศนียบัตรเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบการจัดการ

คุณภาพ	 การจัดการอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และการดูแล 

สิ่งแวดล้อม

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศอีกมากมาย	 เช่น	

Deming	 Prize	ส�าหรับ	 Total	Quality	Management	 (TQM),	 TPM	

Excellence,	Consistency	และ	Special	Awards	ส�าหรบั	Total	Productive	

Maintenance	 (TPM)	 จาก	 JIPM,	 Prime	Minister’s	Award	ส�าหรับ	

Outstanding	Productivity	และยังได้รับการจัดอันดับเป็น		The	Best	HR	

Company	 in	Thailand,	บริษัทเข้ารอบเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดี

เยีย่ม	ส�าหรบัผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรม	จากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	ประจ�าปี	2549	BVQI	Award	-	2007	ส�าหรับผลการบริหาร

ยอดเยีย่มด้านคณุภาพ,	ความปลอดภยัอาชวีอนามยั	และระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อม		รางวลัจากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ประจ�าปี	2549	

โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรัตน์	 ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ซึ่ง

บริษัทฯ	ชนะเลิศในเขตภาคกลาง	และติดอันดับ	1	ใน	10	ของประเทศ		

รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทมีการจัดการด้านคุณภาพในทุก

สาขาการจัดการ	 และท�าให้สินค้าของบริษัทมีความได้เปรียบในการ

แข่งขันในตลาดโลก

	 ในปี	 2551	 ได้รับรางวัลบริษัทที่มีผลประกอบการดีเยี่ยม	 จาก	

นิตยสาร	FORBES	ส�าหรับ	1	 ใน	200	บริษัทใน	ASIA	PACIFIC	ที่มี

ขนาดเล็ก	(ขนาดต�่า	1000	ล้านดอลล่าร์)	ติดต่อกันเป็นปีที่	6	ซึ่งบริษัท

เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่	6
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SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

	 During	the	year	2009,	the	company	has	achieved	National	

Quality	 and	 Productivity	 Improvement	 Promotion	Award,	

River	conservation	and	restoration	Outstanding	Award,	Good	

Governance	Certificate	 on	Environmental	Governance	 from	

Mr.Charnchai	Chairungruang,	the	Minister	of	Industry.

	 During	the	year	2010,	2011	and	2012	the	company	has	

received	National	QC	Promotion	Award	 from	Ministery	 of	

Industry.	The	company	also	received	QCC	National	Award	-	

2012,	 and	 2013	 organized	 by	 the	 Association	 of	 QC	

Headquarters	of	Thailand.

	 During	 the	 year	 2013,	 the	 company	has	 received	QC	

Promotion	Award	from	Dr.	Witoon	Simachokdee;	Permanent	

Secretary,	Minister	of	Industry	for	continuously	promoting	the	

Productivity	and	Quality	Improvement.	

	 ปี	 2552	ที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล	3	รางวัล	 ได้แก่	รางวัลการ

สนบัสนนุ	และส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่งดเีด่น	รางวลัการ

อนุรักษ ์และฟื ้นฟูแม ่น�้ าดี เด ่น	 และรางวัลสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมที่ด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	 โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	นายชาญชัย	ชัยรุ่งเรือง	

	 ในปี	 2553	บริษัทได้รับรางวัลการสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพอย ่างต ่อเนื่องดี เด ่น	 จาก	 ดร.วิฑูรย ์ 	 สิมะโชคด	ี 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ในปี	 2554	บริษัทได้รับรางวัลการสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องดีเด่น	 จาก	 นายณัฐพล	ณัฏฐสมบูรณ์	 

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ในปี	 2555	บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลการสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องดีเด่นจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	

และยังได้รับรางวัลกลุ่มคิวซีซีดีเด่นระดับประเทศ	ที่จัดโดยสมาคมส่ง

เสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

	 ในปี	 2556	บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลการสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องดีเด่นจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	และ

ยังได้รับรางวัลกลุ่มคิวซีซีดีเด่นระดับประเทศ	ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม

คุณภาพแห่งประเทศไทย
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The summary of major awards won by the company is as under
สรุปรางวัลที่บริษัทได้รับระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี้

MAJOR MILESTONES & 
ACHIEVEMENTS OF TCB
ความส�าเร็จของบริษัท

2001 IQRS Level - 7 Certification By DNV (Norway)
2001 Best Productivity Company in Thailand By Prime Minister of Thailand
2001 TPM Excellence Award - First Category By Japan Institute of Plant Maintenence (JIPM)
2001 Deming Prize By Union of Japanese Scientists & Engineers (JUSE)
2001 Golden Peacock Global Quality Award By Institute of Director, India.
2002 ISO 9001 : 2000 Certification By BVQI (Thailand)
2002 OHSAS 18001 : 1999 Certification By BVQI (Thailand)
2002 White Factory Award - 2002 (Anti-Drug Campaign) By Angthong Governor
2002 The Asia Pacific Best 200 Small Companies By Forbes Magazine
2002 ISO/IEC 17025 Certification By TISI, Thailand
2002 Thailand Quality Class Award - 2003 By Prime Minister of Thailand 
2003 Best Employer in Asia Award (Ranked #5) By Hewitt Associates
2003 Best Employer in Thailand Award (Ranked #1) By Hewitt Associates
2003 Safety, Occupational Health & Environment Award By Prime Minister of Thailand 
2003 Oustanding Company - Labour Relationship & Welfare By Labour Minister 
2003 The Asia Pacific Best 200 Small Companies By Forbes Magazine
2003 TPM Consistency Award - First Category By JIPM, Japan
2003 Best Performance Management Company By Stock Exchange of Thailand
2003 Thailand Quality Class Award - 2003 By Prime Minister of Thailand 
2004 ISO/TS 16949 : 2002 Certification By BVQI (Thailand)
2004 Safety, Occupational Health & Environment Award By Prime Minister of Thailand 
2004 Oustanding Company - Labour Relationship & Welfare By Labour Minister 
2004 Green Factory Award By Labour Minister 
2004 The Asia Pacific Best 200 Small Companies By Forbes Magazine
2005 Oustanding Company - Welfare Management By Labour Minister 
2005 TPM Special Award - First Category By JIPM, Japan
2005 Best Performance Management Company By Stock Exchange of Thailand
2006 To Be Number One Award (Anti-Drug Project) By HRH Princess Ubolrat of Thailand
2006 Best Performance Management Company By Stock Exchange of Thailand
2006 Best Client Award for Quality Management - 2006 By BV Certification (Thailand)
2007 Certification on National Standard for Labour Skill By Labour Ministry
2007 Chairman’s WCM Awards 2007 - Platinum Level By Aditya Birla Group Chairman
2007 The Asia Pacific Best 200 Small Companies By Forbes Magazine
2008 The Asia Pacific Best 200 Small Companies By Forbes Magazine
2009 National QC Promotion Award 2009 By Minister of Industry
2009 River Conservation and Restoration Outstanding Award By Minister of Industry
2009 Good Governance Certificate on Environmental Governance By Minister of Industry
2010 National QC Promotion Award 2010 By Minister of Industry
2011 National QC Promotion Award 2011 By Minister of Industry
2012 National QC Promotion Award 2012 By Minister of Industry
2012 QCC National Award 2012 By Minister of Industry
2013 National QC Promotion Award 2013 By Minister of Industry
2013 QCC National Award 2013 By Minister of Industry
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SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

16
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบต่อสังคม

2013
CSR

บนพื้นฐานทางความคิดที่ว่า “ธุรกิจและชุมชน ไม่สามารถแยกจาก
กันได้” บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า  การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคมไม่เพียงเป็นประโยชน์จากการคืนก�าไรกับสังคม แต่ยังสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย

Based on the idea that “Businesses and communities 
cannot be separated from each other”,  we believe that 
strengthening the community and society does not only 
benefit the society but also strengthen the organization 
in the long run. 

Our Vision is to actively contribute to 
the social and economic development 
of the communities in which we 
operate. In doing so, building a better, 
sustainable way of life for the weaker 
sections of society and raising the 
country’s human development index.

Mrs. Rajashree Birla 
Director Thai Carbon Black and 
Chairperson Aditya Birla Centre for 
Community Initiatives and Rural 
Development
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	 บริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	

การตรวจสุขภาพ	กิจกรรมด้านกีฬา	การศึกษา	กิจกรรมด้านประเพณี

วัฒนธรรมและศาสนากับชุมชนอย่างแข็งขันมาโดยตลอด	นอกจากนี้

บรษิทัฯ	ยงัเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม	เพือ่ประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่พนกังาน

และชุมชนโดยรวม

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วย

ความใส่ใจและค�านึงถึงความรับผิดชอบ	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

ค�านึงถึงความถูกต้องตามกฎระเบียบ	 กฎหมาย	 และมาตรฐานสากล	 

บนพื้นฐานของการเป็นบริษัทที่ดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในการด�าเนินธุรกิจ

	 เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 ในฐานะของพลเมืองที่ด	ี

เพื่อคืนก�าไรสู่สังคม	อาทิเช่น

�	 ร่วมจัดเกมส์	และมอบของขวัญเนือ่งในงานวันเดก็แห่งชาติ

ให้กบัเดก็ๆ	ในชมุชน	และสนบัสนนุทนุการศกึษาวนัเดก็ให้

กับจังหวัดอ่างทอง

�	 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

การเรียนรู้	และการกีฬา

�	 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผ่านมูลนิธิและ

องค์กรการกุศล	 เช่น	การแข่งขันแรลลี่ธรรมะของจังหวัด

อ่างทอง	 กิจกรรมหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	

สภากาชาดไทย	เป็นต้น	

�	 จัดงานประเพณี	สงกรานต์	 รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	 เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมการให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่

�	 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท	และเด็กที่

เรียนดีในชุมชน

�	 มอบทุนสนับสนุนทีมบาสโรงเรียนสตรีอ่างทองสู ่การ

แข่งขันในระดับประเทศ

�	 กิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับชุมชน

�	 สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาแก่วัดในบริเวณรอบๆ	

โรงงาน	 เช่น	 การทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	 กิจกรรมท�าความ

สะอาดวัด	เป็นต้น

�	 สนับสนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อต่อต้านยาเสพติด

�	 โครงการอาหารกลางวันส�าหรับโรงเรียนในชุมชน

�	 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน�้าท่วม	ในเขต	อบต.	จ�าปาหล่อ	

และเทศบาลโพสะ	จังหวัดอ่างทอง

�	 มอบเครื่องกรองน�้าเพ่ือให้ชุมชนมีน�้าดื่มที่สะอาดและมี

คุณภาพดี
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SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

	 Your	 company	 actively	 promotes,	 sponsors	 and	

participates	in	health,	sports,	educational,	cultural	and	religious	

events,	as	well	as	other	social	activities	for	the	benefit	of	its	

employees	and	the	community	at	large.

	 The	company	operates	the	production	process	with	great	

care	and	responsibility	to	all	stakeholders	and	strictly	follow	 

the	 regulations,	 law	 and	 international	 standard	 as	 a	 good	 

governance	company.	

	 	To	 achieve	 in	 sustainable	 development	 in	Economy,	

Society	and	Environment,	the	company	fully	performs	its	duty	

as	a	good	corporate	citizen	and	encourages	 its	employees	 to	

contribute	to	community	in	different	kinds	of	social	activity:

� Support	and	organize	Children	Day	for	surrounding	

community.

� Support	 young	 children	 program	 to	 realize	 their	

potential	and	capability	in	education	and	sport.

� Support	 foundations	 and	 charity	 organization	 for	

helping	and	creating	better	opportunities	in	Society,	

improve	quality	of	life	such	as	Rally	Dharma,	OTOP	

Activity,	Red	Cross	Society.

� Songkarn	Festival	“Pouring	Water	to	Senior	Persons”	

encourage	 employee	 and	people	 to	 respect	 to	 their	

elders	in	community	nearby.

� Gave	scholarships	to	employees’	children	and	children	

from	nearby	community.
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TCB	is	committed	to	be	the	Corporate	Social	Responsibility	organization	to	achieve	sustainable	
development	in	Economy.	Society	and	Environment	considering	as	a	part	of	all	business	processes,	and	
follow	the	corporate	Governance	principle	for	business	transparency,	respect	for	fundamental	human	rights	

and	implement	various	social	activity	to	upgrade	the	quality	of	life	of	our	stakeholders.

Sustainable	
Development	in	

Economy

Sustainable		
Development	in	

Society

Implementation	of	CSR-DIW,	ISO14001,	OHSAS18001,	&	ISO/
TS16949	&	use	as	Measurement	Tools

Sustainable	
Development	in	
Environment

Customer	
Care	&	
Quality	

Assurance	
การดูแล	
ผู้บริโภค/
ลูกค้า/คู่ค้า

Social	
Participation	

and	
Community	
Development	
การมีส่วนร่วม
และการพัฒนา

ชุมชน

Fair		
Operating	
Practices	

การ	
ด�าเนินงาน
อย่าง	

เป็นธรรม

Environ-
mental	
Manage-
ment	

การดูแล
ด้าน	

สิ่งแวดล้อม

Labor	
Practices	
การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

Human	
Right	
สิทธิ

มนุษยชน

Organiza-
tion	

Govern-
ance	

การก�ากับ
ดูแลองค์กร

VALUE	VALUE	

Thai Carbon Black CSR Frame Work

� Support	 Basketball	 Team	 of	 Satri	 Angthong	 

School	for	Competition	at	National	Level.

� Health	Check-up	for	Community.

� Support	Buddhism	activities	of	the	temple	surrounding	

community.

� Support	Football	match	for	Anti	Drug	campaign	of	

the	community

� Lunch	 for	 Student	 at	 the	 School	 in	 surrounding	

community

� Support	flood	victims	in	Angthong	(	Sub-district	of	

Jampalor	and	Posa	)

� Purified	Drinking	Water	System	to	community.
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SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

ENVIRONMENT CONTROL
การป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อม

	 ขบวนการผลิตคาร์บอนแบล็คเป็นการผลิตในระบบปิด	 และ

ไม่มีของเสียเกิดขึ้นในข้ันตอนการผลิตใดๆ	อย่างไรก็ตามมีน�้าเสียหรือ

ของเสียเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ	ที่ไม่ใช้ขบวนการผลิต	 เช่น	 โรงผลิตน�้า	 

de-min	เพ่ือป้อนให้หม้อไอน�า้	น�า้blow	down	ของหม้อไอน�า้	น�า้หล่อเยน็

ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	น�้าที่ใช้ท�าความสะอาดโรงงานและเคร่ืองจักร	 

flue	 gas	 จากปล่องต่างๆ	และของเสียที่เกิดจากการทดสอบคาร์บอน

แบล็คโดยใช้สารเคมี	 ดังที่กล่าวไว้ในขบวนการผลิต	 คาร์บอนแบล็คที่

ผลิตได้จากวัตถุดิบโดยการกรองเขม่าเพื่อแยกคาร์บอนแบล็คออกจาก

ก๊าซ	ฝุ่นคาร์บอนแบล็คที่ผ่านเครื่องกรอง	จะถูกท�าให้เป็นเม็ดโดยผสม

กบัน�า้แล้วอบให้แห้งในเครือ่งอบแห้ง	ประมาณ	55%	ของคาร์บอนแบลค็	

โดยน�้าหนักสามารถกู้กลับมาได้จากวัตถุดิบ

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่ผ่านมา
	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมใน

หลายๆ	ด้านเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตไม่มีข้อบกพร่อง

และไม่มีคาร์บอนฟุ้งกระจาย	อาทิเช่น

� ปลกูต้นไม้เป็นแนวป้องกนับรเิวณรอบๆ	ก�าแพงโรงงาน	และ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน

� ปรับปรุงระบบดูดฝุ่นในพื้นที่บรรจุสินค้า	 เพื่อป้องกันการ

รั่วไหลของคาร์บอนขณะบรรจุ

� จัดทีมซ่อมบ�ารุง	 ตรวจสอบเครื่องจักรรายวัน	 เพื่อท�าการ

วิเคราะห์และท�าการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน

� จัดทีมลงเยี่ยมเยียนชุมชนทุกวัน	เพื่อติดตามผลกระทบและ

ท�ากิจกรรม	CSR	ร่วมกับชุมชน

� ตรวจสอบถุงกรองของระบบกรองผงเขม่าด�าและปล่อง

ระบายทุก	15	วัน

� เปลี่ยนวัสดุของท่อล�าเลียงผงเขม่าด�าเป็นสแตนเลส	 เพื่อ

ป้องกันการรั่วจากการผุกร่อนของท่อ

� ใช้ระบบพ่นละอองน�้าป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย

� ติดตั้งระบบตรวจฝุ่นที่ปล่องระบายและเฝ้าระวังโดยห้อง

ควบคุม

� แผนติดตั้งระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่หม้อไอน�้า

แนวปฏิบัติในการควบคุมมลภาวะ
	 มาตรฐานการควบคมุสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วกบัอากาศ	น�า้ทิง้และวตัถุ

อันตราย	ตามที่กฎหมายก�าหนด	และตามมาตรฐาน	ISO	14001	ได้มกีาร

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

	 Carbon	Black	 production	 process	 is	 a	 closed	 system	

process	 and	 is	 not	 generating	 any	waste	 at	 any	 stage	 of	

production.	However,	 there	 are	wastes	 generated	 at	 various	

areas	such	as	de-mineralization	plant	where	boiler	feed	water	

is	generated,	boiler	blow	down,	TG	cooling	water	plant,	plant	

and	 equipment	 cleaning,	 flue	 gas	 from	 stacks,	 and	waste	 

resulting	from	routine	testing	of	carbon	black	with	chemicals.	

	 As	mentioned	 in	 the	carbon	black	production	process,	

recovery	of	carbon	black	from	raw	material	is	achieved	through	

bag	filter	where	smoke	containing	carbon	black	and	gases	are	

separated.	Carbon	black	powder	is	then	palletized	by	mixing	

with	water	and	dried	in	rotary	dryer.	Approximately	55%	of	

carbon	black,	by	weight,	is	recovered	from	raw	material	(carbon	

black	feedstock	oil).

Changes during the year
	 Currently	company	has	initiated	a	lots	of	activities	for	

environmental	 control	 pollution	 to	 ensure	 no	 carbon	 black	

leakage	to	outside	such	as	:-

� Tree	plantation	as	protection	strip	around	the	plant.

� Improved	vacuum	system	 in	Packing	area	 to	 avoid	

carbon	black	leakage	during	packing.

� Daily	survey	by	our	maintenance	team	to	check	all	

machines	and	main	equipment	to	analyze	and	make	

preventive	plan.	

� Team	visit	 to	 community	 and	participation	 in	CSR	

activity.	

� System	of	checking	bag	filter	and	all	stacks	every	15	

days.

� Changed	material	of	carbon	black	conveying	system	

to	stainless	steel	to	avoid	corrosion	and	leak.

� Water	spray	system	to	prevent	dust.

� Dust	monitor	system	at	stack,	and	monitoring	from	 

control	room.

� Approval	of	boiler	flue	gas	desulphurization	project.	

Pollution Control Practices
	 Environmental	control	standards	for	Air	Emission,	Waste	

Water	 and	Hazardous	Waste	 as	 regulated	by	 law	have	been	

followed	 strictly	 at	 TCB	 in	 compliance	with	 ISO	 14001	

Standards.
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การป้องกันมลภาวะ
	 ในสภาวะการเดินเครื่องปกติจะไม่มีฝุ่นคาร์บอนรั่วออกมาจาก

ระบบได้	 ยกเว้นในกรณีที่ฉุกเฉินมากๆ	ซึ่งเกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง	

ไฟฟ้าดับ	 ฯลฯ	คาร์บอนแบล็คหรือเขม่าควันอาจถูกปล่อยออกไปยัง

บรรยากาศ	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เครือ่งจกัรได้รบัความเสยีหายและเพือ่ความ

ปลอดภยั	อย่างไรกต็าม	บรษิทัมมีาตรการป้องกนัมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม

ดังนี้

� ได้ติดตั้ง	Reactor	Vent	Scrubbers	ที่	Reactor	ทุกตัว	เพื่อดัก

ฝุ่นคาร์บอนแบล็คระหว่างการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศใน

กรณีฉุกเฉิน

� มีการติดตั้งถุงกรองที่ท่อระบายอากาศของ	Silo	ทุกตัว	เพื่อ

ป้องกันไม่ให้คาร์บอนแบล็คฟุ้งออกมาและเป็นมลภาวะ 

ต่อบรรยากาศระหว่างการเดินเครื่องปกติ

� มีบ่อส�าหรับดักน�้ามันอยู่	 4	บ่อ	 อยู่	ณ	ต�าแหน่งต่างๆ	 ใน

โรงงาน	 เพ่ือป้องกันไม่ให้น�้ามันไหลปะปนไปกับน�้าที่บ่อ 

ตกตะกอน	 เพื่อให้แน่ใจว่า	 ค่าน�้ามันและจาระบีในบ่อ 

ตกตะกอนไม่เกินค่าควบคุมมาตรฐาน

� ตรวจสอบถุงกรองของระบบกรองผงเขม่าด�าและปล่อง

ระบายทุก	15	วัน

การน�าพลังงานความร้อนจาก Waste Gas มาใช้
	 ไทยคาร์บอนแบล็คมีระบบการน�าพลังงานความร้อนจาก	 

Waste	Gas	มาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ	Waste	Gases	 (ส่วนผสมของก๊าซ	

hydrocarbon	เช่น	ไฮโดรเจน	คาร์บอนมอนอกไซด์	มเีทน	อเซททลีนี	ฯลฯ)	

ซึง่เป็นผลพลอยได้จากขบวนการผลติคาร์บอนแบลค็	ถกูใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ใน	 boiler	ส�าหรับผลิตไอน�้าความดันสูง	 ไอน�้าจาก	 boiler	 จะถูกป้อน

ไปยังเครื่องกังหันไฟฟ้า	 เพื่อผลิตไฟฟ้า	ปัจจุบัน	Waste	Gases	ที่มีอยู่	

สามารถผลิตไอน�้า	 เพื่อใช้ในขบวนการผลิตและผลิตไฟฟ้าได้เกินความ

ต้องการ	การใช้ไฟฟ้าของไทยคาร์บอนแบล็ค	 ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะส่ง

ไปขายให้บรษิทัในเครอื	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารพผลิตไอน�า้ได้จาก	

boiler	ของ	reactor	ได้อกี	ส่วนหนึง่ของไอน�า้นีแ้ละไอน�า้ทีอ่อกจากเครือ่ง

กังหันไฟฟ้า	 จะใช้ภายในโรงงานและส่วนเหลือจะส่งไปขายให้บริษัท	 

ในเครือ	

	 ด้วยการน�าพลงังานความร้อนเกอืบ	100%	กลบัมาใช้และไม่มกีาร

ปล่อย	Waste	Gases	ออกสูบ่รรยากาศ	ไทยคาร์บอนแบลค็ไม่เพยีงแต่ขจดั

ปัญหามลภาวะทางอากาศ	แต่ยังลดปรมิาณการใช้น�า้มนัเตา	ซึง่สามารถ

ประหยดัเงนิตราต่างประเทศในการสัง่เข้าน�า้มนัได้มาก	ในเวลาเดยีวกนั	

บรษิทัฯ	ยงัมรีายได้จากการขายไอน�า้และไฟฟ้า	ซึง่สามารถช่วยลดต้นทนุ

การผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมาก

Pollution Prevention Practices
	 In	normal	operating	conditions,	no	carbon	black	dust	can	

leak	out	from	the	system,	except	in	extreme	emergency	due	to	

machines	 breakdown,	 total	 blackout,	 etc.,	 smoke	 containing	

carbon	black	might	be	vented	to	the	atmosphere	for	safeguarding	

the	machines	and	for	safety	purpose.	However,	the	company	

has	taken	measures	to	prevent	the	environmental	pollution	as	

follows:-

� High	efficiency	Vent	Scrubbers	have	been	installed	in	

all	the	reactors	to	arrest	carbon	black	dust	during	venting	

of	gases	to	atmosphere	in	emergency	shut	down.	

� Filter	 bags	 have	 been	 installed	 in	 all	 the	 silos	

ventilation	ports	to	prevent	the	black	from	polluting	

the	atmosphere	during	normal	operating	condition.	

� To	prevent	carried-over	of	oil	to	the	settling	ponds,	

four	numbers	of	oil	separating	pits,	have	been	provided	

at	various	locations	at	the	plant	to	ensure	that	the	oil	

and	grease	value	at	the	settling	ponds	will	not	exceed	

the	standard	control	limits.	

�	 Checking	bag	filter	and	all	stacks	every	15	days.

Waste Gas Heat Recovery
	 TCB	has	a	very	efficient	waste	gas	heat	recovery	system.	

Waste	gases	(mixture	of	hydrocarbon	gases	such	as	hydrogen,	

carbon-monoxide,	methane,	acetylene,	etc.),	obtained	in	the	carbon	

black	production	process,	are	used	as	fuel	in	the	waste	gas	boilers	

for	generating	high-pressure	steam.	The	steam	from	boilers	is	then	

fed	to	turbo-generators	for	generating	electricity	to	meet	internal	

demand	and	 for	 sale	 as	well.	At	present,	 the	 available	waste	

gases	with	high	calorific	value	can	generate	substantial	amount	

of	 steam	 to	meet	 the	 requirements	of	 process	 as	well	 as	 for	

generating	 electricity.	After	meeting	 the	 company’s	 captive	

requirements,	balance	power	is	exported.	

	 Extra	steam	generation	is	obtained	from	reactors’	boilers	

and	quench	boiler.	Part	of	this	steam	and	the	steam	exhausted	

from	turbo-generators	is	used	internally,	and	the	balance	is	also	

exported.

	 With	excellent	heat	100%	recovery	system	and	no	waste	

gases	vented	out	to	atmosphere,	TCB	not	only	eliminates	gas	

pollution	problem	but	also	reduces	the	use	of	fuel	oil	which	can	

save	huge	amount	of	money	through	import	of	oil.	At	the	same	

time	 it	 is	 also	 earning	 from	 steam	 and	 power,	which	 has	

greatly	 helped	 in	 reducing	production	 cost	 and	 improve	 it’s	

competitiveness.



22

รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

ทีมงาน ISO 14001 
	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ	 ISO	14001	ตั้งแต่เริ่มการน�า

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติใช้เมื่อเดือนมิถุนายน	2539	 โดยมี

ประธานบริษัทฯ	เป็นประธานคณะกรรมการ	และมีสมาชิกที่ประกอบ

ไปด้วย	หัวหน้าแผนกและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ	โดยมีบทบาทและหน้าที่ใน

การเฝ้าติดตามและทบทวนประสิทธิภาพของระบบ	และให้การแนะน�า

ในการใช้มาตรการเพือ่แก้ไขและป้องกนัปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิข้ึนหรอื

ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด

ระบบเฝ้าติดตาม
	 มกีารเฝ้าตดิตามค่าน�า้ทิง้จากโรงผลติน�า้	de-min	ทีบ่่อปรบัสภาพ

น�า้ให้เป็นกลาง	โดยมกีารควบคมุ	pH	ของน�า้ทิง้ให้อยูร่ะหว่าง	6.0	ถงึ	8.5	

อย่างอัตโนมตัด้ิวยระบบการปรบัและควบคุมค่า	pH	อย่างต่อเนือ่ง	ค่า	pH	

ของน�า้ทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงานกม็กีารเฝ้าตดิตามตลอดเวลาด้วย	online	

pH	meter	ซึง่ต่อสญัญาณไปยังระบบ	DCS	ทีห้่องควบคุมขบวนการผลติ	

เพื่อให้แน่ใจว่าการเฝ้าติดตามค่า	 pH	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีการแก้ไขอย่างทันเวลาหากค่า	 pH	 ของน�้าทิ้งอยู่นอกค่าที่ควบคุม	

ส�าหรับการปล่อยก๊าซสบูรรยากาศ	บรษิทัฯ	ได้ตรวจวดัค่าก๊าซทีอ่อกจาก

ปล่อง	boiler	และ	dryer	เพื่อหาค่าของ	SOx	และ	NOx	

	 โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล	 เพื่อให้แน่ใจว่าเกณฑ์

มาตรฐานของก๊าซที่ปล่อยออกจะไม่ถูกละเมิด	บริษัทฯ	มีการชี้บ่งใน

เรือ่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากมายหลายเรือ่งในรอบหลายปีที่

ผ่านมา	โดยฝ่ายต่างๆ	และมกีารน�าโปรแกรมการปรบัปรงุเพือ่เฝ้าตดิตาม

ความคืบหน้าและประสิทธิภาพในการปรับปรุง	ตัวอย่างโปรแกรมการ

ปรับปรุงเรื่องต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	“การรั่วและหก

กระจายของน�้ามันที่สถานีลงน�้ามัน”	 “มลภาวะของน�้าที่เกิดจากการ

หกของน�้ามันจากรถน�้ามัน”	“มลภาวะทางอากาศและดินที่เกิดจากการ

ขนถ่ายคาร์บอนแบล็ค”	 “การลดปริมาณน�้าทิ้ง”	 “การจัดการของเสียที่

บริเวณ	 reactor”	ฯลฯ	ล้วนแล้วแต่เป็นโปรแกรมเฝ้าติดตามผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส�าเร็จของบริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	 ได้ควบรวมระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมกับระบบการ

บริหารอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย	 (OHSAS	 18001)	 เข้าด้วย

กัน	กลายเป็นระบบ	“การบริหารสิ่งแวดล้อม	อาชีวะอนามัยและความ

ปลอดภัย”	หรือ	EOHS	 โดยมีเป้าหมายในการท�าให้มลภาวะเป็นศูนย	์

กากของเสียเป็นศูนย์และอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ISO 14001 Team
	 The	 company	 has	 set	 up	 Steering	 Committee	 /	

Management	Review	Committee	on	ISO	14001	chaired	by	the	

CEO	with	departmental	and	sectional	heads	as	members	since	

the	implementation	of	Environmental	Management	System	in	

June	1996.	The	role	of	the	committee	is	to	monitor	and	review	

the	effectiveness	of	the	system,	and	give	guidance	for	corrective	

and	 preventive	 measures	 against	 actual	 and	 potential	

environmental	related	issues.	

Monitoring System
	 Monitoring	of	wastewater	from	de-minerization	plant	is	

done	 at	 neutralization	 pit	where	 the	 pH	 value	 of	water	 is	

controlled	between	6.0	to	8.5	through	an	automatic	online	pH	

monitoring	and	controlling	system.	While	effluent	water	pH	

value	 is	 also	monitored	 continuously	 through	 an	 online	 pH	

meter	which	is	connected	to	control	room	DCS	system	to	ensure	

effective	monitoring	and	timely	actions	are	taken	whenever	the	

pH	value	of	the	effluent	is	out	of	the	control	limits.	

	 For	air	emission,	the	company	is	testing	boilers	and	dryers	

stacks	 emission	 level	 for	SOx	 and	NOx	once	 a	month,	 and	

every	Six	months	the	same	are	tested	by	licensed	third	party	to	

monitor	and	ensure	that	the	standard	air	emission	level	is	not	

violated.	Our	pollution	norms	are	much	better	than	statutory	

norms.

	 The	company	has	over	the	years	identified	hundreds	of	

environmental	aspects	through	various	functions	and	activities,	

and	has	set	up	improvement	programs	to	monitor	the	progress	

and	effectiveness	of	the	same.	Improvement	programs	against	

aspects	such	as	“Oil	leakage	&	spillage	at	oil	unloading	area”,	

“Water	pollution	due	to	oil	spillage	from	oil	tanker”,	“Air	&	Soil	

pollution	 due	 to	Carbon	Black	 dispatch	 by	 sub-contractor”,	

“Effluent	water	reduction”,	“Waste	management	at	reactor	area”,	

etc.,	are	few	examples	of	TCB	successful	monitoring	programs	

on	the	identified	environmental	aspects.	

	 TCB	 has	 upgraded	 and	 integrated	 its	 Environment	

Management	 Systems	 by	 adopting	 advanced	 systems	 like	

OHSAS	18001	(Occupational	Health	and	Safety	Assessment	

Series	 18001)	 and	 developed	 its	 unique	 EOHS	 System	

(Environment,	Occupational	Health	and	Safety	Systems)	which	

has	been	internalized	and	marching	ahead	towards	the	goal	of	

“Zero	Pollution”,	“Zero	Waste”,	“Zero	Accident”	Status.
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	 Thai	Carbon	Black	(TCB)	believes	in	value	of	“People”	

and	believes	that	employees	are	the	most	valuable	resource	of	

the	 organization.	Work	 system	 are	 designed	 to	 support	

employees	to	work	efficiently	through	continuous	development	

in	 knowledge	 and	 skills.	These	 help	 to	 promote	 employees	

growing	in	organization	and	having	a	good	quality	of	life.	The	

Group	Values	are	educated	since	first	day	of	working	to	cultivate	

the	 ideas	and	awareness	 in	 them	to	be	a	good	employees	of	

organization	and	good	corporate	citizen.	

	 At	present,	TCB	has	278	employees	comprising	70	female	

and	208	male	employees.	Of	all	employees,	67%	are	graduates.	

The	 average	 age	 and	 length	 of	 service	 of	 42	 years	 old	 and	 

10	years	reflect	their	experience	and	loyalty	to	TCB.	TCB	has	one	

of	the	lowest	attrition	rates	in	the	country	due	to	its	professional	

approach,	caring	and	personal	touch	with	all	employees.

	 TCB	intends	to	promote	strong	labor	relations,	the	joint	

efforts	between	the	management	and	labor	union	results	in	a	

good	working	environment	with	no	labor	disputes.	We	realize	

that	“communication”	is	the	key	to	the	management.	To	create	

better	understanding	and	a	good	working	environment,	TCB	

conducts	communication	meetings	every	month	at	Department	

level,	to	keep	employee	well	informed	of	TCB	activities	and	to	

allow	employee	to	present	new	ideas	or	voice	their	concerns	

and	feedback	to	the	management.

HUMAN CAPITAL IN THAI CARBON BLACK
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

	 ไทยคาร์บอนแบล็คเชื่อมั่นในคุณค่าของคน	 และเชื่อมั่นว่า

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร	ด้วยการวางระบบการ

ท�างานที่สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความสามารถในการท�างานอย่าง

เต็มที่	พร้อมกับการพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	อย่างต่อเนื่องเพื่อให้

พนกังานมคีวามพร้อมและเตบิโตในองค์กรด้วยคณุภาพชวีติทีด่	ีค่านยิม

องค์กรได้รับการถ่ายทอดและปลกูฝังให้กบัพนกังานนบัแต่วนัแรกทีเ่ริม่

ท�างาน	 เพ่ือเน้นการปลูกฝังความคิด	และสร้างจิตส�านึกของการเป็น

บุคคลากรที่ดีขององค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน	

	 ในปัจจุบัน	ไทยคาร์บอนแบล็ค	มีพนักงาน	278	คน	เป็นพนักงาน

หญิง	70	คน	และ	พนักงานชาย	208	คน	ในจ�านวนนี้	67%	เป็นพนักงาน

ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 อายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่	 

42	ปี	และพนกังานส่วนใหญ่ท�างานงานกบับรษิทัมานานกว่า	10	ปี	เหล่านี้

เป็นเคร่ืองยืนยันประสบการณ์และความจงรักภักดีที่พนักงานมีต่อ

องค์กร	ไทยคาร์บอนแบล็คมีอัตราการลาออกน้อยมาก	ทั้งนี้สืบเนื่องมา

จากระบบการดูแล	และเอาใจใส่ในความทุกข์สุขของพนักงาน

	 ไทยคาร์บอนแบลค็ให้ความส�าคญักบัส่งเสรมิด้านแรงงานสมัพนัธ์	

การท�างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงาน	ท�าให้เกิด

บรรยากาศการท�างานที่ดี	 ไม่มีข้อขัดแย้งด้านแรงงาน	 ในขณะเดียวกัน

สหภาพแรงงานคอืก�าลงัส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิแรงงานสมัพนัธ์ทีด่	ี

ไทยคาร์บอนแบลค็ถอืนโยบายไม่มกีารเลกิจ้าง	ถงึแม้จะประสบกบัภาวะ

วกิฤตทิางเศรษฐกจิต่างๆ	โดยบรษิทั	ให้ความส�าคญักบัการสือ่สารซึง่ถอื

เป็นหัวใจส�าคัญของการบริหาร	 เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีและท�าให้เกิด

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 บริษัทฯ	มีการจัดประชุมสื่อสารกับ

พนักงานทุกเดือน	ทั้งนี้เพ่ือแจ้งข่าวสารและการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	

ของบริษัทให้กับพนักงาน	 และให้พนักงานได้มีโอกาสน�าเสนอแนว 

ความคิดใหม่ๆ	หรือข้อเสนอแนะให้กับบริษัทฯ	
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)
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	 สบืเนือ่งจากไทยคาร์บอนแบลค็ในปัจจบุนัมคีวามหลากหลายทัง้

ด้านศาสนา	อายุ	เชื้อชาต	ิเพศ	และการศกึษา	หนึ่งในความท้าทายในการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ของบรษิทัฯ	คอืการพฒันาพนกังานรุน่ใหม่ๆ	ให้

สามารถรองรบัการเตบิโตและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	จงึจดัให้มกีาร

ลงทนุด้านทกัษะและการเสรมิสร้างทกัษะทีห่ลากหลาย	พนกังานทกุคน

มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาและมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานโดย

เท่าเทียมกัน

	 ในปี	2556	บริษัท	ได้น�าระบบ	“My	Development	Plan”	มาเป็น

ส่วนหนึง่ในการพัฒนาศกัยภาพของพนกังานในระดบับรหิาร	ด้วยระบบ

ดงักล่าวนี	้จะเป็นแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล	ในการพฒันาการเรยีนรู้	

การท�างาน	 และความก้าวหน้า	 เพื่อรองรับการเติบโตในสายงานของ

พนกังานสูค่วามเป็นมอือาชพีอย่างแท้จรงิ	โดยองิกบัความสามารถด้าน

การจดัการทีก่�าหนดไว้แล้วในแต่ละขัน้ต�าแหน่ง	ระบบนีช่้วยให้พนกังาน

และผู้จัดการก�าหนดแผนพัฒนาร่วมกัน	รวมถึงการ	ตรวจติดตามความ

ก้าวหน้าเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

	 วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรถูกน�ามาแปลงเป็นเป้าหมาย

ในระดับปฏิบัติการ	และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ	 เป้าหมาย 

ดงักล่าวน�ามาเชือ่มโยงสูเ่ป้าหมายในระดบับคุคล	โดยมกี�าหนดระยะเวลา	

และ	กระบวนการในการวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย

ที่ก�าหนด	ตัวชี้วัดผลงานหรือ	KPI	นี้	จะได้รับการประเมิน	เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนา	และการปรับปรุงเป้าหมายขององค์กรในที่สุด	บริษัทฯ	เชื่อ

ว่าระบบการประเมินนี้จะช่วยสร้าง	 ให้เกิด	 “ความรับผิดชอบร่วมกัน”	

ซึ่งมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร

	 Due	 to	 working	 in	 global	 environment,	 there	 are	

differences	in	religious,	age,	race,	sex	and	education.	One	of	

the	 challenges	 in	 human	 resource	 management,	 is	 the	

development	 of	 new	 employees	 to	 support	 the	 growth	 and	

changes	in	the	future.	TCB	invests	in	employee	multi-skills	and	

talent	to	create	a	successful	company.	All	employee	have	equal	

opportunities	to	learn	and	grow.

	 In	year	2013,	company	has	initiated	“My	Development	

Plan”	a	structured	process	of	creating	an	action	plan	based	on	

individual’s	learning,	performance	&	achievements,	to	plan	for	

employee	 personal	 growth,	 professional	 and	 educational	

development	 by	 using	 the	 group	 competency	 framework	 in	

practice.	The	process	empowers	employee	and	the	manager	to	

directly	document	the	Development	Plan	and	help	to	monitor	

and	update	progress.

	 The	 company	 translates	 its	 corporate	 vision	 into	

measurable	 operational	 goals	 that	 are	 communicated	 to	

employees.	These	goals	are	linked	to	individual	performance	

goals	which	 are	 assessed	 on	 an	 established	 periodic	 basis.	

Internal	processes	are	established	to	meet	and	/	or	exceed	the	

strategic	 goals	 and	 customer	 expectations.	 Finally,	 Key	

Performance	Indicators	(KPI)	are	analyzed	to	evaluate	and	make	

recommendations	to	improve	future	company	performance.	We	

believe	that	KPI	will	creates	a	“shared	accountability”	that	is	

vital	to	a	company’s	success.
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NATURE OF BUSINESS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	 ไทยคาร์บอนแบล็ค	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทหนึ่งใน

กลุม่อตุสาหกรรม	อดติยา	เบอร์ลา	(อนิเดยี)	ซึง่เป็นกลุม่ธรุกิจทีใ่หญ่เป็น

อันดับ	3	ในประเทศอินเดีย	ไทยคาร์บอนแบล็คเป็นบริษัทแรกของกลุ่ม

ทีท่�าการผลติคาร์บอนแบลค็	และได้ท�าธรุกจิกบัลกูค้ารายส�าคญัๆ	ทีเ่ป็น

ผูผ้ลติยางรถยนต์ทีม่ชีือ่เสยีงของโลก	เช่น	บรดิจ์สโตน	โยโกฮามา	กูด๊เยยีร์	

มิชิลิน	ซูมิโตโมและโตโยไทร์	 ฯลฯ	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีก�าลังการผลิต

คาร์บอนแบล็ค	 คุณภาพมาตรฐานโลก	ที่	 275,000	 เมตริกตันต่อป	ี 

ณ	โรงงานในจังหวัดอ่างทอง	บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี	2521	โดยได้รับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคจากบริษัท	M/S	Phillip	Petroleum	จ�ากัด	สหรัฐฯ	

โดยเริม่ผลติเพ่ือการค้าในปี	2523	บรษิทัฯ	 เป็นผูผ้ลติคาร์บอนแบลค็ราย	

แรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	9002	 (ในปี	 2537)	และ

เป็นรายแรกในเอเซยีทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO	14001	(ในปี	2540)	

นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้รับการรับรองและได้รับรางวัลต่างๆ	อันทรง

คุณค่า	อาทิเช่น	ISO/TS	16949,	OHSAS	18001,	ISO/IEC	17025,	TPM	

Excellence	Award,	Deming	Application	Prize,	Thailand	Productivity	

award,	 รางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมของประเทศไทย	 และเป็นอันดับ	 5	

นายจ้างยอดเยีย่มของเอเซยี	รางวลับรษิทัทีม่ผีลประกอบการดเียีย่มจาก

นิตยสาร	FORBES	ส�าหรับ	1	ใน	200	บริษัทที่มีขนาดเล็ก	(ขนาดต�่ากว่า	

1000	ล้านดอลล่าร์)	ในเอเซียแปซิฟิก	ฯลฯ

 คาร์บอนแบล็ค

	 คาร์บอนแบล็คประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กมาก	ซึ่งผลิตโดย

ขบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และแตกตัวด้วยความร้อนของน�้ามัน 

อโรมาติก	ภายใต้สภาวะที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด	ในสมัยโบราณ	ชาวจีน

ใช้คาร์บอนแบล็คจากเรซิน	 และน�้ามันพืชเพื่อผลิตหมึกและสีน�้า	 

ชาวกรีกและโรมันใช้คาร์บอนแบล็คทาสีผนังของอาคาร	 ปัจจุบัน	 

การใช้คาร์บอนแบลค็จ�านวนมากเพือ่เป็นสารเสรมิแรงในผลติภณัฑ์ยาง	

การควบคุมพื้นผิวของคาร์บอนแบล็คสามารถเพ่ิมคุณสมบัติทาง

กายภาพของยาง	 ผลิตภัณฑ์ยางเกือบทุกชนิด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงยาง 

ที่ต้องมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอกัดกร่อนจะใช้คาร์บอนแบล็ค	 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีสีด�า	คาร์บอนแบล็คนี้ยังช่วยน�าความร้อน

ออกไปจากดอกและเขม็ขัดของยาง	ลดความเสียหายจากความร้อนและ

ยืดอายุยาง	 อนุภาคคาร์บอนสีด�ายังเป็นใช้ในวัสดุดูดซับบางอย่าง 

ของเรดาร์	 ในเครือ่งถ่ายเอกสาร	หมกึเครือ่งพมิพ์เลเซอร์	หมกึพมิพ์อืน่ๆ	

และสี	ความคงทนที่สูงและเสถียรภาพของคาร์บอนสีด�ายังให้การให้สี

ของเรซนิและฟิล์มภาพยนตร์	นอกจากนี	้คาร์บอนแบลค็ยงัได้รบัการใช้

งานทีห่ลากหลายส�าหรบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	เนือ่งจากการเป็นตวัน�า

หมึกที่ดี	 คาร์บอนแบล็คจึงถูกน�ามาใช้เป็นสารตัวเติมผสมในพลาสติก	

ยาง	สี	ฟิล์ม	กาวและสี	 แอพลิเคชันของคาร์บอนแบล็คเป็นตัวป้องกัน

ไฟฟ้าสถติได้ใช้เป็นสารเตมิแต่งส�าหรบัฝาและท่อน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบั

รถยนต์

	 Thai	Carbon	Black	Public	Co.,	Ltd.	(TCB),	a	member	of	

the	Aditya	Birla	Group	 (India)	which	 is	 one	 of	 the	 largest	

business	groups	of	India.	TCB	is	the	groups	first	carbon	black	

manufacturing	operation,	and	associates	itself	with	prominent	

names	 in	global	 tire	manufacturing	 industry	as	Bridgestone,	

Yokohama,	Goodyear,	Michelin,	 Sumitomo,	Toyo	Tire	 etc.	

Today,	the	company	has	a	capacity	up	to	275,000	metric	tons	

of	world-class	furnace	grade	carbon	black	in	its	sophisticated	

manufacturing	plant	in	Angthong.	The	company	was	established	

in	1978	with	technical	know-how	from	M/S	Phillip	Petroleum	

Co.,	Ltd.,	USA	and	commenced	commercial	production	in	1980.

The	company	is	the	first	carbon	black	operation	in	the	world	to	

achieve	 ISO	 9002	 (in	 1994),	 and	 the	 first	 carbon	 black	

manufacturer	in	Asia	to	achieve	ISO	14001	(in	1997).	Others	

certifications	 and	 international	 recognitions	 received	 are	 

ISO/TS	 16949,	 OHSAS	 18001,	 ISO/IEC	 17025,	 TPM	

Excellence	Award,	 the	Deming	Application	Prize,	Thailand	

Productivity	award,	Best	employee	in	Thailand	and	fifth	best	

employer	 in	Asia,	Asia	Pacific’s,	Best	200	small	companies	

under	a	billion	of	“FORBES”	etc.	

 Carbon Black

	 Carbon	Black	is	elemental	carbon	in	the	form	of	extremely	

fine	particles	 having	 an	 amorphous	molecular	 structure.	 It’s	

derived	 from	 the	 incomplete	 combustion	 of	 feedstock	 in	 a	

controlled	process.	In	the	older	times,	the	Chinese	used	Carbon	

Black	 produced	 from	 resins	 and	 vegetable	 oils	 in	 inks	 and	

water	colors.	The	Greeks	and	Romans	used	Carbon	Black	to	

paint	the	walls	of	their	buildings.	Today,	Carbon	Black’s	biggest	

application	 is	 as	 reinforcing	 filler	 in	 rubber	 products.	

Manipulation	of	Carbon	Black	surface	can	enhance	the	physical	

properties	 of	 rubber.	Almost	 all	 rubber	 products,	 especially	

those	that	need	to	have	abrasion	wear	properties,	use	Carbon	

Black;	hence,	they	are	black	in	color.	It	also	helps	conduct	heat	

away	from	the	tread	and	belt	area	of	the	tire,	reducing	thermal	

damage	and	increasing	tire	life.	Carbon	black	particles	are	also	

employed	in	some	radar	absorbent	materials	and	in	photocopier	

and	 laser	 printer	 toner,	 and	 other	 inks	 and	paints.	The	 high	

tinting	strength	and	stability	of	carbon	black	has	also	provided	

use	in	coloring	of	resins	and	films.	Additionally,	carbon	black	
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 กระบวนการผลิต

	 คาร์บอนแบลค็ผลติจากการเผาไหม้น�า้มนับางส่วนและไพโรไลซสิ

ในเครื่องปฏิกรณ์	วัตถุดิบผลิตคาร์บอนแบล็ค	ผสม	ได้รับการผสมอย่าง

เหมาะสมก่อนที่จะชาร์จเข้าเครื่องปฏิกรณ์	 อากาศในปริมาณที่ก�าหนด

ไว้จากหวัจ่ายอากาศ	เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตแิละวัตถดุบิคาร์บอนแบลค็

ถูกน�าไปสู ่เครื่องปฏิกรณ์ซึ่งได้รับการควบคุมให้ได้ระดับอุณหภูมิ 

ตามที่ต้องการ	

	 ในระยะเริ่มต้น	นิวเคลียสคาร์บอนหรือสารตั้งต้นก่อตัวขึ้นจาก

รวมตัวของน�้ามันในรูปแบบมวลรวม	ปฏิกิริยาจะถูก	หยุด	 เมื่อถึงจุดที่

ต้องการ	 โดยการฉีดฝอยน�้าเข้าไป	ณ	ต�าแหน่งและปริมาณที่ก�าหนดไว้	

กระบวนการทั้งหมด	ตามล�าดับขั้นตอนรวมทั้งการวัดอุณหภูมิจะถูก

ควบคุมโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

	 ของเสยีจากเครือ่งปฏกิรณ์หลกัๆ	จะเป็นก๊าซเรอืนไฟทีม่คีาร์บอน

พร้อมด้วยสารตดิไฟบางอย่าง	ก๊าซเหล่านีม้อีณุหภมูอิยูร่ะหว่าง	700	องศา

เซลเซียส	และ	900	องศาเซลเซียส	ความร้อนนี้จะถูกใช้ครั้งแรกในการ

ท�าให้อากาศอุ่นที่เข้ามาในกระบวนการร้อน	 และใช้อีกครั้งกับน�้ามันที่

จะผลิตคาร์บอนแบล็ค	กระบวนการนี้เพิ่มความร้อนที่	 กู้คืนและเพิ่ม

ประสทิธภิาพของกระบวนการ	ของเสยีจากเครือ่งปฏกิรณ์จะผ่านเข้าไป

ในหม้อไอน�้าแบบอินไลน์และ	จากนั้นเข้าสู่ส่วนหัวร่วมที่เรียกว่าส่วน

หัวควัน

has	been	used	in	various	applications	for	electronics.	As	a	good	

conductor	of	electricity,	carbon	black	is	used	as	filler	mixed	in	

plastics,	 elastomer,	 paints,	 films,	 adhesives,	 and	 paints.	

Application	of	carbon	black	as	an	antistatic	agent	has	provided	

uses	as	an	additive	for	fuel	caps	and	pipes	for	automobiles.	

 Manufacturing process

	 Carbon	Black	is	produced	by	partial	combustion	of	oils	

and	pyrolysis	in	the	reactor.	Carbon	Black	feed	stock	is	suitably	

blended	 before	 charging	 into	 the	 reactors.	 Predetermined	

quantities	of	process	air	from	a	process	air	header	system,	fuel	

natural	gas	and	Carbon	Black	feedstock	are	introduced	into	the	

reactor,	which	has	been	brought	up	to	the	desired	temperature	

level.	

	 At	the	initial	stage,	carbon	nuclei	or	precursors	formed	

from	the	oil	combine	to	form	aggregates.	The	reaction	is	stopped	

at	suitable	points	by	direct	quenching	with	water,	at	predetermined	

locations	with	predetermined	quantities.	The	entire	operation	

of	flow,	including	the	temperature	measurements	is	controlled	

by	computer-supervised	electronic	instrumentation.

การผลิตคาร์บอนแบล็ค: แผนผังกระบวนการ
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	 ส่วนหัวควันน�าก๊าซเรือนไฟที่มีคาร์บอนไปสู่ถุงกรองหลัก	 ก๊าซ

ที่เข้ามาจากปล่องจะถูกควบคุมที่อุณหภูมิประมาณ	280	องศาเซลเซียส	

ถุงกรองหลักเป็นตัวกรองที่ประกอบด้วยถังหลายใบที่จะกรองผง

คาร์บอนแบล็ค	ก๊าซที่มีสารสะอาดที่ติดไฟจะผ่านออกจากตัวกรองเพื่อ

เป่าเมด็คาร์บอนแบลค็	คาร์บอนแบลค็จะถกูน�าจากถงุกรองโดยการไหล

ย้อนกลับของก๊าซเรือนไฟเข้าไปในกระบอกสูบเพื่อท�าการหมุนครั้งละ	

1	รอบ	หลังจากนั้นจะปล่อยคาร์บอนแบล็คจากถุงที่สะสมอยู่ในถังและ

ปล่อยลงไปยงัอปุกรณ์ล�าเลยีงด้วยลมผ่านทางวาล์วปิดเปิดอากาศ	พดัลม	

2	ตัวของอุปกรณ์ล�าเลียงด้วยลมจะดูดคาร์บอนแบล็คที่ตกลงใต้ถังอีกที

หนึ่ง	

	 คาร์บอนแบลค็ทีเ่ป็นเมด็หยาบและก๊าซทีใ่ช้ล�าเลยีงจะถกูส่งผ่าน

เครือ่งบดขนาดเลก็	2	ตวัและย้ายไปเกบ็ในถงัรวบรวมโดยเครือ่งแยกแบบ

ใช้ลมหมุน	 วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ลมหมุนนี้คือเพื่อแยกคาร์บอน

แบล็คจากก๊าซล�าเลียง	คาร์บอนแบล็คที่เป็นเม็ดหยาบจากอุปกรณ์แยก

แบบลมหมนุจะตกลงในถงัสะสมและก๊าซล�าเลยีงถกูดดูกลบัโดยพดัลม

ดูดกลับไปยังส่วนหัวควันที่เข้าถุงกรอง

	 คาร์บอนแบลค็ทีเ่กบ็ในถงัสะสมอยูใ่นรปูแบบแป้งนุม่และยากที่

จะท�างานในสภาพเช่นนี้	 จึงต้องผ่านกระบวนการ	 ท�าให้เป็นเม็ด	

กระบวนการนีส้�าเรจ็ได้โดยเครือ่งทีผ่สมคาร์บอนแบลค็กบัน�า้ในปรมิาณ

ที่ใกล้เคียงกัน	หม้ออบแห้งที่	 ได้รับความร้อนทางอ้อมจะท�าหน้าที่อบ

คาร์บอนแบลค็ให้แห้ง	การอบแห้งเป็นไปได้โดยใช้ก๊าซทีเ่สยีจากถงุกรอง

หลักในเตาเผาที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเผาไหม้	 ไอน�้าจากหม้ออบ

แห้งจะถกูดดูโดยเครือ่งเป่าลมไอเสยี	ซึง่ไอเสยี	หรอืก๊าซทีถ่กูก�าจดัจะส่ง

ออกสู่บรรยากาศ

	 การด�าเนินการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์โดย

ระบบควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ที่มีความซับซ้อน	หลังจาก

นั้น	ลิฟท์จะยกถังคาร์บอนแบล็คแห้งผ่านตะแกรงคัดเพื่อแยกออกจาก

ส่วนที่ยังเป็นก้อนออกจากผลิตภัณฑ์	 และเครื่องแยกแม่เหล็กจะแยก

ก้อนปนเปื้อนออกจากคาร์บอนแบล็คโดยอนุภาคแม่เหล็กก่อนที่จะ

ปล่อยลงสูถ่งัเกบ็ผลติภัณฑ์โดยสายพานล�าเลยีง	ชิน้ส่วนเป็นก้อนทีแ่ยก

ออกจากผลิตภัณฑ์จะถูกส่งกลับเพื่อผ่านกระบวนการอีกครั้ง

	 ต่อจากนั้น	คาร์บอนแบล็คจะได้รับการบรรจุในถุงกระดาษที่มี

ผนังหลายชั้น	หรือถุงพลาสติกหรือกระสอบขนาดใหญ่เพื่อส่งให้กับ

ลูกค้า	 การบรรจุในถุงกระดาษ	 /	 ถุงพลาสติกประสบความส�าเร็จได้ก็

เพราะการท�าคารบ์อนแบลค็	ใหอ้ยูใ่นรูปของแขง็และบรรจใุนกระสอบ

ขนาดใหญ่โดยวิธีบรรจุแบบใช้แรงโน้มถ่วง	

	 Output	from	the	reactors	is	essentially	carbon-laden	flue	

gases	 containing	 some	 combustibles.	 These	 gases	 are	 at	 a	

temperature	between	700oC	and	900oC.	This	heat	is	first	utilized	

in	preheating	incoming	process	air	in	an	air	pre-heater	and	then	

reused	 to	 heat	 incoming	Carbon	Black	 feed	 stock	 in	 an	 oil	 

pre-heater.	This	process	maximizes	heat	recovery	and	process	

efficiency.	The	 output	 from	 the	 reactors	 pass	 into	 an	 inline	

boiler	and	then	into	a	common	header	called	smoke	header.	

	 The	smoke	header	leads	the	carbon-laden	flue	into	the	

main	bag	filter.	Inlet	of	the	flue	is	controlled	at	about	280	degree	

Centigrade.	The	main	bag	filter	is	a	filter	house	consisting	of	

multi-cylinders,	where	Carbon	Black	 is	filtered.	Clean	gases	

containing	 combustibles	 pass	out	 of	 the	filter	 to	 the	Carbon	

Black	pellet	 dryer.	Carbon	black	 is	 recovered	 from	 the	 bag	

filters	 by	 reverse	flow	of	 the	flue	 gases	 into	 the	 cylinders,	

performed	in	rotation	one	at	a	time.	Carbon	Black	thus	released	

from	the	bags	accumulates	in	the	hopper	and	is	dropped	into	a	

pneumatic	 conveying	 line	 through	 air	 lock	 valves.	 Two	

pneumatic	conveying	fans	draw	carbon	black	from	underneath	

the	hopper.	

	 Loose	Carbon	Black	and	the	conveying	gases	are	drawn	

through	two	micro	pulverisers	and	transferred	to	the	accumulator	

tank	through	a	conveying	cyclone	separator.	The	purpose	of	

this	cyclone	is	to	separate	Carbon	Black	from	the	conveying	

gas.	Loose	Carbon	Black	from	the	cyclone	separator	falls	into	

the	accumulator	tank	and	the	conveying	gas	is	drawn	by	a	return	

fan	and	returned	to	the	smoke	header	at	the	bag	filter	inlet.	

	 Carbon	Black	collected	in	the	accumulator	tank	is	in	a	

fluffy,	powdery	form,	and	being	difficult	to	handle	as	such,	has	

to	 be	 pelletized.	 Pelletization	 is	 achieved	 in	 a	 proprietary	

machine	called	wet	pelletizer	where	the	loose	Carbon	Black	is	

mixed	with	a	near	equal	quantity	of	water	and	small	quantities	

of	pellet	binders.	An	indirectly	fired	rotary	drum	dryer	is	used	

to	dry	the	wet	pellets.	Drying	is	achieved	by	burning	the	part	

of	the	waste	gases	from	the	main	bag	filter	in	a	specially	designed	

combustor.	Water	vapors	from	the	dryer	are	drawn	by	an	exhaust	

blower	and	the	exhaust	or	purge	gas	exits	to	the	atmosphere.	

	 The	entire	operation	is	completely	automatic,	achieved	

by	 sophisticated	 electronic	 distributed	 control	 system	 of	

instrumentation.	The	dried	Carbon	Black	is	lifted	by	a	bucket	

elevator	and	passed	through	a	scalper	screen	-	to	separate	lumps	
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 โครงสร้างตลาด

	 มผีูผ้ลติคาร์บอนแบลค็ทัว่โลกกว่า	100	ราย	ผูผ้ลติเหล่านีแ้บ่งออก

เป็นผู้ผลิตระดับโลก	ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น	ผู้ผลิตระดับโลกมี

โรงงานซึง่กระจายไปทัว่โลกและด�าเนนิการในระดบัภมูภิาคเพือ่ควบคมุ

ต้นทุนการขนส่งสินค้า	ผู้ผลิต	3	รายใหญ่	ๆ 	ได้แก่	-	Birla	Carbon,	Cabot	

และ	Orion	รวมกนัถอืส่วนแบ่งการตลาดประมาณ	40%	ซึง่เป็นการครอง

ตลาด	ผู้ผลิตระดับโลกแข่งขันด้านคุณค่าในเวทีโลก	 ขีดความสามารถ

ด้านการวิจัยและการพัฒนา	 คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและความ

สัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง

	 ผูผ้ลติระดบัภมูภิาคเป็นผูผ้ลติขนาดกลางทีด่�าเนนิงานในทวปีใด

ทวีปหนึ่งหรือเฉพาะในกลุ่ม	 2-3	ประเทศ	ผู้ผลิตระดับภูมิภาคที่ส�าคัญ	

ได้แก่	บริษัท	OCI	จ�ากัด	บริษัท	Sid	Richardson	Carbon	&	Energy	จ�ากัด	

บริดจ์สโตน	คาร์บอน	บรษิทั	CSRC	และโตไก	คาร์บอน	จ�ากดั	ผูผ้ลติบาง

ราย	เช่น	Black	Cat	จะด�าเนินการผลิตจากโรงงานในประเทศเดียวก็อาจ

ถือว่าเป็นผู้ผลิตระดับภูมิภาคได้เพราะมีขีดความสามารถในการผลิต 

ที่อยู่ในเกณฑ์สูง	 ผู้ผลิตระดับภูมิภาคแข่งขันกันในด้านข้อเสนอเรื่อง

ราคา	คุณภาพและระยะทางที่ใกล้กับจุดของการบริโภค

	 ผู้ผลิตระดับท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตในประเทศเดียว

และท�าธุรกิจในตลาดขนาดเล็กที่มีอัตราร้อยละของการส่งออกต�่ามาก	

ผูผ้ลิตระดบัท้องถิน่เหล่านีม้ขีนาดเลก็และส่วนใหญ่จะแข่งขันในตลาด

ท้องถิ่นด้านราคา

	 คาร์บอนแบล็คโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกรดส�าหรับยางรถและ

ยางพารามีสัดส่วนคิดเป็นเกือบ	93%	ของการบริโภคคาร์บอนทั้งหมด	

มคีวามส�าคญัต่อตลาดระดบัภูมภิาค	เพราะเศรษฐกจิในการขนส่งสนิค้า

มีบทบาทในด้านการแข่งขันราคา	 เนื่องจากความหนาแน่นของผู้ผลิต

ยางรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	จึงท�าให้ตลาดนี้เป็นหนึ่งในตลาดที่

ใหญ่ทีส่ดุของผูบ้รโิภคคาร์บอนแบลค็โดยคิดเป็นสดัส่วน	61%	ของการ

บริโภคทั่วโลก	และจีนเป็นผู้ครองตลาด	ตามด้วยอินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้

และไทย

	 ขณะที่ภูมิภาคส่วนใหญ่อยู่ในระดับสมดุลจนถึงปี	2553	โดยการ

บรโิภคในจนีมากใกล้เคยีงกบัการผลติในประเทศ	แต่หลงัจากนัน้กม็กีาร

ขยายก�าลังการผลิตอย่างรวดเร็วในจีน	ท�าให้ราคาน�้ามันถ่านหินถูกลง	

และได้สร้างอุปสงค์	อุปทานที่ไม่ตรงกันในภูมิภาค	ซึ่งน�าไปสู่การใช้ใน

ประมาณต�่า	 การแข่งขันที่รุนแรงและความกดดันเรื่องผลต่าง	 ก�าไร	

สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นในปี	2555	และมีแนวโน้มที่จะคงที่หรือ

ลดลงในปีต่อๆ	ไปพร้อมด้วยการผลิตในประเทศอื่นๆ	ในเอเชียที่หดตัว

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในการผลิตและการส่งออกจากประเทศจีน	ซึ่ง

สถานการณ์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี	2556

from	 the	 product-	 and	 a	magnetic	 separator	 -	 to	 separate	

accidental	contamination	of	Carbon	Black	by	magnetic	particles	

-	before	discharging	into	product	storage	tanks	by	product	screw	

conveyors.	Lumps	separated	from	the	product	are	returned	for	

reprocessing.

	 The	 black	 is	 then	 packed	 into	multi-wall	 paper	 bags,	

polyethylene	bags	or	super-sacks	for	dispatch	to	customers.	The	

packing	 of	 paper	 bags/	 polyethylene	 bags	 are	 achieved	 by	

fluidizing	of	Carbon	Black	and	super-sacks	by	gravity	fill.

 Market Structure

	 There	 are	 more	 than	 100	 carbon	 black	 producers	

worldwide.	These	are	categorized	 into	Global,	Regional	and	

local	players.	The	global	players	have	plants	spread	all	over	the	

world	and	operate	regionally	to	keep	the	freight	cost	low.	Three	

big	players	-	Birla	Carbon,	Cabot	and	Orion,	who	together	hold	

about	 40%	of	 the	market	 share,	 dominate	 the	market.	 The	

global	players	compete	on	value	propositions	of	global	presence,	

R&D	capabilities,	superior	product	quality	and	strong	customer	

engagement.

	 Regional	Players	are	medium	size	players	operating	in	

particular	continents	or	a	group	of	two	to	three	countries.	OCI	

Company	Ltd,	Sid	Richardson	Carbon	&	Energy,	Bridgestone	

Carbon,	CSRC	and	Tokai	Carbon	Co.	Ltd	are	important	regional	

players.	 Some	players	 like	Black	Cat	 though	 operate	 from	

single	country	production	facilities	can	be	termed	as	regional	

players	 because	 of	 their	 higher	 production	 capacities.	 The	

regional	 players	 compete	 on	 varied	 propositions	 of	 price,	

optimum	quality	and	proximity	to	point	of	consumption.	

	 Local	players	are	manufacturers	who	have	single	country	

production	facilities	and	operate	in	smaller	markets	with	very	

low	percentage	of	exports.	These	players	are	small	in	size	and	

primarily	compete	in	the	local	markets	on	prices.

	 Carbon	black,	particularly	the	tire	and	rubber	grade	which	

accounts	for	almost	93%	of	total	carbon	black	consumption,	is	

essentially	a	regional	market,	because	freight	economics	play	

a	large	role	in	price	competitiveness.	Asia	Pacific	region,	due	

to	 concentration	 of	 tire	manufacturers,	 is	 one	 of	 the	 largest	

consumer	markets	 of	 carbon	 black	 accounting	 for	 61%	of	

world’s	 consumption.	China	 is	 the	dominating	player	 in	 the	

market	followed	by	India,	Japan,	South	Korea	and	Thailand.
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 ตลาดในประเทศไทย

	 เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของยาง	ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่ส�าคัญในการผลิตยาง	ทั่วโลกมีผู้ผลิตยาง	5	ราย	ระดับภูมิภาค	

3	 ราย	นอกเหนือจากส่วนยางส�าหรับยานพาหนะ	 2	 ล้อและยางใน	

ประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตยาง	PCR	และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของยาง

เหล่านี้ไปยังทวีปอเมริกาเหนือ	และสหภาพยุโรป	ตลาดยางนี้ต้องการ

คาร์บอนแบล็คในประเทศไทยคิดเป็นอัตราส่วน	 79%	 จ�าหน่ายให ้

ผู้ผลิตสินค้ายาง	ผลิตภัณฑ์พิเศษเช่นหมึกและผู้ผลิตสารเคลือบ

	 การบริโภคคาร์บอนแบล็คในประเทศไทยมีการเติบโตในอัตราที่

สม�่าเสมออยู่ที่	 8-10%	ควบคู่กับการผลิตยางรถ	ยกเว้นช่วงตกต�่าในป	ี

2552	ความต้องการของตลาดส�าหรับคาร์บอนแบล็คถูกขับเคลื่อนโดย

การเพิ่มขึ้นของการส่งออกของยางรถส่วนบุคคล	ส่วนใหญ่เป็นเพราะ

การเพิ่มขึ้นจากการส่งออกและการผลิตรถที่เพิ่มขึ้น	

	 ผู้ผลิตไทยก�าลังค่อยๆ	สูญเสียการแข่งขันให้กับสินค้าจากจีน

เนือ่งจาก	การน�าเข้าน�้ามนัทีม่รีาคาแพงขึน้	ข้อเสยีเปรยีบด้านการขนส่ง

สนิค้าและการเพิม่ขึน้ของต้นทนุการด�าเนนิงาน	ในประเทศไทย	ผลผลติ

คาร์บอนแบล็ค	ลดลงในปี	 2555	แม้จะมีความต้องการเพิ่มข้ึนเพราะ

การน�าเข้าจากประเทศจีนมีมากกว่าการเติบโตของความต้องการ	 ในปี	

2555	 เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยกลายเป็นผู้น�าเข้าคาร์บอนแบล็ค	และ

ตั้งแต่นั้นมาท�าให้ช่องว่างทางการค้าขยายตัวกว้างขึ้น

 ประเทศไทยมีผู้ผลิตคาร์บอนแบล็ค 3 ราย

1.	 บริษัท	 ไทยคาร์บอนแบล็ค	 จ�ากัด	 -	 ก�าลังผลิต	 275,000	

เมตริกตัน	/	ปี

2.	 บรษิทั	ไทยโตไกคาร์บอนโปรดกัท์	จ�ากดั	-	ก�าลงัผลติประมาณ	

180,000	เมตริกตัน	/	ปี

3.	 บริษัท	บริดจ์สโตน	คาร์บอนแบล็ค	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 -	

ก�าลังผลิตประมาณ	50,000	เมตริกตัน	/	ปี		 (ส่วนใหญ่ผลติ

ส�าหรับโรงงานยางของตนเองในประเทศไทยและต่าง

ประเทศ)

	 While	 the	 region	was	 largely	 balanced	 till	 2010	with	

Chinese	 consumption	 very	 near	 to	 domestic	 production,	

thereafter	rapid	capacity	expansion	in	China,	primarily	led	by	

cheap	 availability	 of	 coal-tar,	 has	 created	 a	 demand	 supply	

mismatch	 in	 the	 region.	 This	 is	 leading	 to	 low	 capacity	

utilizations,	severe	competition	and	pressures	on	margins.	The	

situation	aggravated	in	2012,	with	production	in	other	Asian	

countries	shrinking	at	expense	of	increase	in	production	and	

exports	from	China.	The	trend	was	similar	in	2013	too.	

 Thailand Market

	 Due	to	abundant	availability	of	rubber,	Thailand	is	one	

of	the	major	tire	manufacturing	countries.	It	has	presence	of	all	

five	global	tire	producers,	three	major	regional	tire	producers	

apart	 from	 fragmented	 two	wheeler	 tire	and	 tube	producers.	

Thailand	mainly	produces	PCR	tires	and	is	a	major	exporter	of	

these	tires	to	North	America	and	EU.	The	tire	segment	accounts	

for	about	79%	of	the	Carbon	Black	demand	in	Thailand	and	the	

balance	 is	 consumed	 by	manufactured	 rubber	 goods	 and	

specialty	products	like	inks	and	coatings	manufacturers.	

	 Carbon	black	consumption	in	Thailand	has	been	growing	

at	a	steady	rate	of	8-10%	p.a.	in	tandem	with	tire	production,	

barring	the	dip	in	2009.	The	market	demand	for	carbon	black	

is	 being	 driven	 by	 an	 increase	 in	 passenger	 car	 tire	 output,	

largely	 driven	 by	 an	 increase	 in	 export	 shipments,	 and	 an	

increase	in	vehicle	production.	

	 However	 Thailand	Carbon	Black	manufacturers	 are	

gradually	losing	competitiveness	against	Chinese	products	due	

to	costlier	feedstock	imports,	freight	disadvantage,	and	increase	

in	operating	costs.	In	Thailand	carbon	black	output	reduced	in	

year	2012	despite	having	increased	demand	as	the	imports	from	

China	far	outpaced	the	demand	growth.	In	2012	for	first	time,	

Thailand	became	a	net	 importer	of	Carbon	Black,	and	since	

then	the	trade	gap	is	widening	rapidly.	

 Thailand has three Carbon Black producers

1.	 Thai	 Carbon	 Black	 Public	 Company	 Limited	 -	

capacity	of	275,000	MT/	year.	

2.	 Thai	Tokai	Carbon	Product	Co.,	Ltd.	-	capacity	of	

approx	180,000	MT/	year.

3.	 Bridgestone	Carbon	Black	 (Thailand)	Co.,	Ltd.	 -	

capacity	 of	 approx	 50,000	MT/	 year.	 (Mostly	

produces	for	captive	consumption	for	their	Thailand	

and	overseas	tire	plants)

Thailand Market Share

TCB

Thai	Tokai

Bridgestone

Imports

38%

24%
6%

32%
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

	 การน�าเข้าเพ่ิมขึ้นจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนผลิตที่

เหลอืในประเทศจนีและราคาวัตถดุบิทีม่รีาคาถกูกว่าเนือ่งจากมผู้ีผลติใน

ประเทศรายที่สี่

	 ไทยคาร์บอนแบล็คเป็นผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คที่ใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศไทย	เป็นส่วนหนึ่งของ	Birla	Carbon	ที่มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น

ในการตลาดระดบัโลกและการเข้าถงึลกูค้าในตลาดการส่งออกต่างๆ	เมือ่

เทยีบกบัผูผ้ลติรายอืน่ๆ	ในภูมภิาค	ผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	เป็นทีย่อมรบั

ในตลาดต่างประเทศรวมทั้งลูกค้าชาวญี่ปุ ่นซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บริษัทฯ	ส่งออกประมาณ	40-45%	ของ

การผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพของลูกค้าที่

เข้มงวดผ่าน	TQM	ขั้นสูงและกระบวนการควบคุมคุณภาพ

 ความสำาเร็จที่สำาคัญ

�	 ความสมัพันธ์ทีแ่ขง็แกร่งกบัลกูค้าและความร่วมมอืทางด้าน

เทคนิคอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ารายส�าคัญ

�	 คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

ยอมรับจากผู ้ผลิตยางทั่วโลกช่วยให้มีภาพลักษณ์ของ	

แบรนด์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

�	 ได้รบัการรบัรองคุณภาพ:	ISO	/	TS	16949,	ISO	14001,	IQRS	

ระดับ	7,	รางวัลพิเศษ	TPM	และได้รับรางวัลคุณภาพ	TPM	

และรางวัลยอดเยี่ยม	TPM	และ	Deming	Prize

�	 ต้นทุนการผลิตต�่าโดยการใช้โรงงานที่มีประสิทธิภาพและ 

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งในด้าน	เทคโนโลยีและกระบวนการ	

�	 บรกิารลกูค้าทีด่เีย่ียมรวมทัง้การจดัส่งทีต่รงเวลาให้กบัลกูค้า

รายใหญ่ๆ

�	 ทมีงานและคณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์	มคีณุสมบติัและ

แรงบันดาลใจ

�	 ฐานะการ เงินมั่นคงส� าหรับการลงทุนที่ จ� า เป ็นใน

กระบวนการผลิต	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

�	 มุง่เน้นการพฒันาอย่างย่ังยืน	ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูม้ส่ีวนได้

เสีย	จริยธรรมทางธุรกิจสูงและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 The	 increased	 imports	 from	China	 owing	 to	 surplus	

capacities	in	China	and	cheaper	raw	material	sources	emerge	

as	the	fourth	key	player	in	domestic	market.

	 Thai	Carbon	Black	 is	 the	 largest	producers	of	Carbon	

Black	in	Thailand.	Being	part	of	Birla	Carbon	gives	a	distinctive	

advantage	of	having	global	foot	print	and	access	to	customers	

in	 various	 export	markets	 compared	 to	 other	 players	 in	 the	

region.	The	products	are	well	accepted	and	established	in	the	

international	market	including	the	Japanese	customers	which	

form	a	major	portion	of	the	South	East	Asia	region.	The	company	

exports	approx	40-45%	of	its	production	and	is	able	to	meet	

stringent	customer	quality	requirements	through	advanced	TQM	

and	Quality	Circle	processes.

 Key Success Factors

� Robust	customer	engagement	and	regular	technical	

collaborations	with	key	customers.	

� Excellent	and	consistent	product	quality,	approved	

by	all	tire	manufacturers	worldwide	enables	a	strong	

brand	image	in	Asia	Pacific	region.

� Major	quality	accreditations	 :	 ISO/TS	16949,	 ISO	

14001,	 IQRS	Level	 7,	TPM	Special	 award,	TPM	

Consistency	 award,	 TPM	Excellence	 award	 and	

Deming	Prize.

� Low	cost	of	production	through	efficient	utilization	

of	production	facility,	and	continuous	improvements	

in	technology	and	process.	

� Excellent	 customer	 services	 including	 just-in-time	

delivery	to	major	customers.

� Experienced,	qualified	and	motivated	workforce	and	

management	team.

� Sound	 financial	 position	 for	 making	 required	

investments	in	process,	technology	and	environment.

� Focus	on	sustainable	development,	excellent	relations	

with	all	stakeholders,	high	business	ethics	and	good	

corporate	governance.
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 Opportunities

� Move	into	high	value	added	products	and	specialty	

grades	for	various	tire	and	non-tire	applications.	

� Offer	packaged	solutions	to	customers	with	a	mix	of	

Thailand,	Chinese	and	Korean	products	to	cater	to	

complete	spectrum	of	requirements.

� Increase	 share	 with	 existing	 global	 customers	

leveraging	 the	 global	 engagements	 and	 excellent	

service	history.

� Become	a	cost	 leader	in	Domestic	market	 through	

technology	and	process	improvements.

 Threats

� Partial	product	substitute	may	be	developed	in	long	

term	period.	Trends	in	tire	labeling	may	prompt	tire	

companies	 to	 switch	 to	 costlier,	 less	 effective	 but	

greener	products	like	silica.	

� Stringent	pollution	control	norms	may	require	huge	

investments	time	to	time.	

 External Factors

� Recession	in	development	economies,	and	also	the	

regional	 imbalance	 in	 demand	 supply	 situation	 in	

Asia	pacific	may	take	much	longer	time	to	correct.	

� Volatility	in	Thai	Baht	exchange	rate	with	USD,	and	

other	major	currencies.

� Volatility	in	feedstock	prices.

� Natural	Calamities	like	flood,	tsunami	etc	in	either	

Thailand	or	any	of	major	export	countries.

� Some	countries	may	impose	trade	barriers	to	protect	

domestic	industry.

 โอกาส

�	 มลูค่าเพิม่ของผลติภณัฑ์พร้อมทัง้เกรดพเิศษส�าหรบัยางต่างๆ	

และการใช้กบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่ยาง

�	 เสนอแพคเกจโซลูชั่นให้กับลูกค้าด้วยการผสมผสานของ

ประเทศไทย	 สินค้าจีนและเกาหลีเพื่อตอบสนองความ

ต้องการได้รอบด้าน

�	 เพ่ิมการมีส่วนร่วมกับลูกค้าทั่วโลกในการใช้ประโยชน์จาก

การบริการระดับโลกและประวัติการบริการที่ดีเยี่ยม

�	 เป็นผู้น�าด้านต้นทุนของตลาดในประเทศโดยการปรับปรุง

เทคโนโลยีและกระบวนการ

 อุปสรรค

�	 ผลติภณัฑ์บางส่วนอาจจะมกีารพัฒนาในช่วงระยะยาว	แนว

โน้มในการติดฉลากยางอาจจะท�าให้

	 บรษิทัยางเปลีย่นไปใช้ยงัผลติภณัฑ์ทีแ่พงกว่า	มีประสทิธภิาพ

น้อยลง	แต่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	เช่น	ซลิกิา

�	 บรรทัดฐานการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดอาจจ�าเป็นต้องใช้

เงินลงทุนจ�านวนมากเป็นครั้งคราว

 ปัจจัยภายนอก

�	 ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าในประเทศพัฒนาและความไม่สมดุล

ของภมูภิาคด้านสถานการณ์อปุสงค์อปุทานในเอเชยีแปซฟิิก

อาจจะใช้เวลานานในการแก้ไข

�	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์

สหรัฐและสกุลเงินหลักอื่นๆ

�	 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

�	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เช่น	 น�้าท่วม	 สึนามิ	 ฯลฯ	ทั้งใน

ประเทศไทยหรือประเทศส่งออกที่ส�าคัญอื่นๆ

�	 บางประเทศอาจก�าหนดก�าแพงทางการค้าเพื่อปกป้อง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ	

SOP Acknowledgement and practice by all employees 
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE

นายปราพาท กุ๊ปตา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์
Mr. Prabhat Gupta
Head of Finance & Commercial

นายสุเรนดรา ปานเดย์
หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
Mr. Surendra Pandey
Head of Manufacturing

นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร
Mr. Latthasit Thongklaew
Head of HR & Administration

นายอามิต  ไซนี  
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
Mr. Amit Saini
Head of Marketing

นายซันจีฟ สูท
ประธานและกรรมการบริษัท
Mr. Sanjeev Sood
President and Director

นายราชา โมฮะเหม็ด ซัลทัน
ประธานร่วม
Mr. S. Rajamohamed
Unit Head

MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหาร 
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DIRECTORS’ PROFILE 
ประวัติกรรมการบริษัท

1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า - ประธานกรรมการ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 46 ปี

ประวัติการศึกษา 

- F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India)

- M. B. A. (London Business School) 

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของ 

นางราชาสรี เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำากัด

กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยโพลี่ฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำากัด

กรรมการ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำากัด

1. Mr. Kumar Mangalam Birla, Chairman

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 46

Education: 

- F. C. A. (The Institute of Chartered  Accountants of India)

- M. B. A. (London Business School) 

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - None (being foreign director) 

Family relation among the management - Son of Mrs. Rajashree 

Birla (Director)

Listed Companies
Director Thai Rayon Public Company Ltd.

Non Listed Companies
Director Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.

Director Thai Peroxide Company Ltd.

Director Indo Thai Synthetics Co., Ltd.

Director Thai Polyphosphate & Chemicals Co., Ltd.

Director Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า - กรรมการ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 68 ปี

ประวัติการศึกษา 

- Bachelor of Arts (Chennai University, India)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นมารดาของ  

นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า ซึ่งเป็นประธานกรรมการ

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำากัด

กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยโพลี่ฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำากัด

กรรมการ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำากัด
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3. ดร. สานทรับ บี. มิซรา - กรรมการ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 48 ปี

ประวัติการศึกษา 

- PhD, Public Administration, India 

- PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK.

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

2. Mrs. Rajashree Birla - Director

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 68

Education:  

- Bachelor of Arts (Chennai University, India)

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - None (being foreign director) 

Family relation among the management - Mother of Mr. Kumar 

Mangalam Birla (Chairman)

Listed Companies
Director Thai Rayon Public Company Ltd

Non Listed Companies
Director Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.

Director Thai Peroxide Company Ltd.

Director Indo Thai Synthetics Co., Ltd.

Director Thai Polyphosphate & Chemicals Co., Ltd.

Director Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.

3. Dr. Santrupt Misra - Director

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 48

Education: 

- PhD, Public Administration (India)

- PhD, Industrial Relations  (Aston Business School, UK) 

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - 4 out of 5 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Nil

Non Listed Companies
Director Nil
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4. Mr. Prakit Pradipasen - Independent Director/Chairman of Audit Committee

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 71

Education: 

- Bachelor of Science-Business Administration 

  (Silliman University, Philippines)

- M. B. A. (Wayne State University, USA) 

- Qualified Director Accreditation Program  

  (DAP 1/2003) of IOD

Shareholding - 15,000 Shares (0.005%)

Conflict of interest - Nil 

Board meeting attendance in 2013-14 - 5 out of 5

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Chairman Asian Marine Services Pcl.

Chairman Diamond Roofing Tiles Pcl.

Chairman The Erawan Group Pcl.

Director Siam United Services Pcl.

Independent Director/ 

Audit Committee member

Bata Shoe of Thailand Pcl.

Independent Director/ 

Audit Committee member

Luckytex (Thailand) Pcl.

Independent Director/ 

Audit Committee member

Supalai Pcl.

Independent Director/ 

Audit Committee member

Haad Thip Pcl.

Non Listed Companies
Director Nil

4. นายประกิต ประทีปะเสน - กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 71 ปี

ประวัติการศึกษา 

- Bachelor of Science in Business Administration,  

  Silliman University, Dumaguete, Phillippines

- M.B.A. (Wayne State University, USA.)

- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

 (DAP 1/2003) of IOD

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 15,000 หุ้น (0.005%)

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำากัด 

(มหาชน)

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลัคก้ีเท็คซ์ (ไทย) จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาดทิพย์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี
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6. นาย จี เค ตุลเซียน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 76 ปี

ประวัติการศึกษา 

- Bachelor of Science 

- Fellow of Institute of Chartered Accounts of India

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

5. Mr. S. S. Mahansaria - Independent Director/Audit Committee member

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 78 

Education: 

- Bachelor of Commerce

- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India

- Attended Directors Certification Program 

 (DCP 21/2002) of IOD

Shareholding - 1,870 shares (0.0006%)

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - 5 out of 5 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Thai Rayon Public Company Ltd.

Non Listed Companies
Director Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.

Director Thai Peroxide Company Ltd.

Director Indo Thai Synthetics Co., Ltd.

Director Thai Polyphosphate & Chemicals Co., Ltd.

5. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 78 ปี

ประวัติการศึกษา 

- Bachelor of Commerce

- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India

- เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program  

 (DCP 21/2002) of IOD

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  - 1,870 หุ้น (0.0006%)

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำากัด

กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยโพลี่ฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำากัด
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6. Mr. G. K. Tulsian - Independent Director/Audit Committee member

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 76

Education: 

- Bachelor of Science

- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - 3 out of 5 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Nil

Non Listed Companies
Director Nil

7. นายดีพาค มิททัล - กรรมการอิสระ 

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 68 ปี

ประวัติการศึกษา 

- Chartered  Accountant (The Institute of  

 Chartered Accountants of India)

- Cost & Works Accountant (The Institute of  

 Cost & Works Accountant of India)

- Bachelor of Science 

- อบรมหลักสูตร Director Certification  

 Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD

- อบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 448,120 หุ้น (0.15%)

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท มิททัล คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำากัด
กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำากัด
กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ จำากัด (มหาชน)

7. Deepak Mittal, Independent Director

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 68

Education: 

- Chartered Accountant (The Institute of 

 Chartered Accountants of India)

- Cost & Works Accountant (The Institute of

 Cost & Works Accountants of India)

- Bachelor of Science  Qualified Directors Certification Program  

 (DCP 21/2002) of IOD Chartered Director (2/2007) of IOD

Shareholding - 448,120 Shares (0.15%)

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - 5 out of 5 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Nil

Non Listed Companies
Director Mittal Consultants & Enterprises Ltd.

Director Indo Thai Synthetics Co., Ltd.

Director Indorama Polymers Pcl.
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8. นายอาร์วิน เค นีวาร์ -กรรมการอิสระ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 68 ปี

ประวัติการศึกษา

- B.A. (Honors) - Political Science 

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

8. Mr. Arvind K. Newar - Independent Director

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 68

Education : 

- B.A. (Honors) - Political Science

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil 

Board meeting attendance in 2013-14 - None (being foreign director) 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Nil

Non Listed Companies
Director Nil

9. นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร -กรรมการอิสระ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 57 ปี

ประวัติการศึกษา 

- มัธยมปีที่ 6 

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ บริษัท ปันจาบ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

กรรมการ บริษัท ไทยปันจาบ จำากัด

กรรมการ บริษัท โลตัสพาวเวอร์ จำากัด

กรรมการ บริษัท อัลที รีเจนซี่ พาค กรุงเทพ จำากัด

9. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra - Independent Director

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 57

Education : 

- Mathayom Suksa 6

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - 4 out of 5 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Nil

Non Listed Companies
Director Punjab Development Co., Ltd.

Director Thai Punjab Co., Ltd.

Director Lotus Power Ltd.

Director Altea Regency Park Bangkok Ltd.
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10. นายซันจีฟ สูท - ประธานและกรรมการบริษัท

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 51 ปี

ประวัติการศึกษา 

- Mechanical Engineer

- Certification Program : 

 - Intl. Economics & Finance - Univ. of Tennesse

 - Advance Leadership - Univ. of Virginia

 - Manufacturing Strategy Programme  (Univ. of Penn State)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ไม่มี

10. Mr. Sanjeev Sood - President and Director

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies
Age 51

Education :

- Mechanical Engineer

- Certification Programme :

 - International Economics & Finance

  (University of Tennessee)

 - Advanced Leadership (University of Virginia)

 - Manufacturing Strategy programme (University of Penn. State)

Shareholding - Nil

Conflict of interest - Nil

Board meeting attendance in 2013-14 - 5 out of 5 

Family relation among the management - Nil

Listed Companies
Director Nil

Non Listed Companies
Director Nil

คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 - ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

None of the Directors has any of the forbidden qualifications, namely :
 - Committing dishonesty and offence against property

 - Entering into a transaction which may cause conflict of interest against Thai Carbon Black Public Co., Ltd.
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MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
 1.  คณะกรรมการ

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 3. คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัททั้งหมดปัจจุบันมีจำานวน 10 ท่าน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการ
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ
3. ดร.สานทรับ บี. มิซรา กรรมการ
4. นายเอส.เอส. มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายจี เค ตุลเชียน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายดีพาค มิททัล กรรมการอิสระ
8. นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร กรรมการอิสระ
9. นายอาร์วินด์ เค. นีวาร์ กรรมการอิสระ
10. นายซันจีฟ สูท ประธานบริษัท และกรรมการ

นายราเจส จาห์   ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ

Management structure comprises of 
 1. Board of Directors

 2. Audit Committee

 3. Management team

Board of Directors

 There were 10 directors on the Board of the company as of 31st March 2014. 

Name Position

1. Mr. Kumar Mangalam Birla Chairman
2. Mrs. Rajashree Birla Director
3.  Dr. Santrupt B. Misra Director
4. Mr. S.S. Mahansaria Independent Director / Audit committee member
5. Mr. G.K. Tulsian Independent Director / Audit committee member
6. Mr. Prakit Pradipasen Independent Director / Audit committee chairman
7. Mr. Deepak Mittal Independent Director
8. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra Independent Director
9. Mr. Arvind K. Newar Independent Director
10. Mr. Sanjeev Sood President & Director 

Mr. Rajesh Jha -   Company Secretary
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นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ

แต่ท่านใหม่ตามประกาศทีท่จ. 4/2552 โดยคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ 

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีสำาหรับปี 2552 โดยนิยามและ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ปัจจุบัน

บรษิทัมกีรรมการอสิระจำานวน 6 ท่าน ซึง่มากกว่าจำานวนกรรมการอสิระ

ขัน้ตำา่ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทนุประกาศ ซึง่ระบวุ่าบรษัิท

ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้อง

ไม่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำาหนดนโยบายบริษัท, ทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท และ

กำากบัควบคมุดแูลและประเมนิฝ่ายจดัการให้ดำาเนนิการให้เป็นไป

ตามนโยบายทีก่ำาหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำาหนดขอบเขตการทำางาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหา กรรมการ
 บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating 

committee) แต่ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้าน

ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุกับ

บริษัท มีความซื่อสัตย์เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูพ้จิารณาคณุสมบติัของบคุคล

ทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ในเบือ้งต้นก่อน และจะ

คัดเลือก เพื่อนำาเสนอรายชื่อกรรมการที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพ่ือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัททำาโดยได้รับเสียงข้างมากจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้

� ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหนึ่ง

เสียง

� ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงของตนเลอืกบคุคลีจ่ะมา

ดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสยีงได้

Characteristics and Definition of independent 
director of the Company
 The Board of Directors has reviewed the independent 

director’s qualification of each member as per the announcement 

no. Tor Jor. 4/2552 issued by The Capital Market Supervisory 

Board which took effect from the date of the 2009 Annual 

General meeting. The total number of company’s independent 

directors is 6, which is more than minimum requirement of 1/3 

of total director or at least 3 directors as announced by The 

Capital Market Supervisory Board.

Duties & Responsibilities of Board of Directors
1. To perform duties in accordance with the laws, the 

company objectives, Article of Association and resolution 

of shareholders meeting by upholding Integrity and to the 

best interest of company as well as shareholders.

2. To be responsible for setting up the company’s policies, 

direct, monitor and supervise the management to 

implement the policies and to carry out the laid down 

objectives efficiently, effectively and in the best interest 

of the company. 

3. To be responsible for appointing the Audit Committee and 

its scope of work.

4. To convene the meeting of Shareholders and Board of 

Directors at least once a year and once a quarter respectively.

Nomination of Directors 
 The Company does not have a nominating committee, 

but the process for selecting individuals to be appointed as 

Directors includes consideration of a number of characteristics 

including skills, experience and capability, especially in areas 

that are of the greater benefit to the Company, and integrity. 

Finally the individual must not possess any of the qualities or 

characteristics prohibited by the Listed Companies Act.

 Approval is by simple majority of votes of those 

shareholders present or duly represented at the meeting and in 

possession of voting rights.

Appointment of Directors
1. The appointment of director is made by a majority vote of 

the shareholder’s meeting in accordance with the following 

conditions and procedures. 

� One shareholder shall have one vote for each share.

� Each shareholder shall exercise all the votes he/she 

has under (a) to appoint the nominated persons to be 

directors on a person by person basis, provided that 

he can not divide his vote to any person to any extent.
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� บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้

รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าทีจ่ำานวนกรรมการพงึม ีใน

กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องเลือกโดยประธาน

กรรมการเพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่พึงมี

2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 6 คน และไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นพำานักในประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริษัทมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน  

3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 2 มีนาคม 

2555 เป็นต้นไป

 1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายเอส.เอส. มาฮันซาเรีย กรรมการตรวจสอบ

 3. นายจี เค ตุลเชียน กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีนายปราพาท กุ๊ปตา (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ดำารง

ตำาแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

 หมายเหตุ

 กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านได้มีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชีอ่ถอืของ

งบการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนนิงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการทบทวนและอนุมัติ  

โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะการ

เงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำา

หน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคล

ดงักล่าว รวมถงึการจดัให้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี

ผูบ้ริหารเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เพือ่ขอความเหน็จาก

ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

� The persons obtaining the most votes in descending 

order shall be elected as directors equal to the number 

of directors required or ought to be elected. If there is 

a tie in the last to be elected and this exceeds the said 

member of directors. The presiding chairman will have 

the casting vote for election of last director.

2. The company should have at least 6 directors. Not less 

than half of the directors shall have residence in the 

kingdom of Thailand. 

3. Directors of the company are not appointed by the 

Nominating Committee.

Audit Committee
 Audit Committee comprises of 3 independent directors 

for a term of 3 years service which is effective from 2nd March 

2012.

 1. Mr. Prakit Pradipasen : Chairman 

 2. Mr. S. S. Mahansaria : Member of audit committee

 3. Mr. G. K. Tulsian : Member of audit committee 

 With Mr. Prabhat Gupta, CFO as the secretary of the 

Audit Committee

 Remark: All 3 members of Audit Committee have 

adequate expertise and experience in the field of finance and 

accounts to analyze financial statements.

Duties & Responsibilities of Audit Committee
 The Audit Committee undertakes its responsibilities as 

described in the Audit Committee Charter, which is revised and 

approved by Board of Directors. The responsibilities of the 

Audit Committee are detailed below.

1. To review the Company’s financial reporting process to 

ensure that it is accurate and adequate;

2. To review the Company’s internal control system and 

internal audit system to ensure that they are suitable and 

efficient, to determine an internal audit unit’s independence, 

as well as to approve the appointment, transfer and 

dismissal of the chief of an internal audit unit or any 

other unit in charge of an internal audit;

3. To review the company’s compliance with the law on 

securities and exchange, the Exchange’s regulation, and 

the laws relative to the Company’s business;

4. To consider select and nominate an independent person 

to be the Company’s auditor, and to propose such person’s 

remuneration, as well as to attend a non management 

meeting with an auditor at least once a year;
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม

ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดงักล่าวจะประกอบ

ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

� ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท

� ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท

� ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

� ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

� ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

� จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

� ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

� รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

5. To review the connected transactions, or the transactions 

that may lead to conflicts of interests, to ensure that they 

are in compliance with the law and the Exchange’s 

regulations, and are reasonable and for the highest benefit 

of the Company;

6. To prepare and to disclose in the Company’s annual report, 

an audit committee’s report which must be signed by the 

audit committee’s chairman and consist of at least the 

following information;

� An opinion on the accuracy, completeness and 

creditability of the Company’s financial report;

� An opinion on the adequacy of the Company’s internal 

control system;

� An opinion on the compliance with the law on 

securities and exchange, the Exchange’s regulations, 

or the laws relating to the Company’s business;

� An opinion on the suitability of an auditor;

� An opinion on the transactions that may lead to 

conflicts of interests;

� The number of the audit committee meetings, and the 

attendance of such meetings by each committee 

member;

� An opinion or overview comment received by the 

audit committee from its performance of duties in 

accordance with charter, and

� Other transactions which, according to the audit 

committee’s opinion, should be known to the 

shareholders and general investors, subject to the scope 

of duties and responsibilities assigned by the 

Company’s Board of Directors. 

7. To perform any other act assigned by the Company’s Board 

of Directors, with the approval of the audit committee.
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คณะผู้บริหาร
 บริษัทมีคณะผู้บริหารทั้งหมด 6 ท่าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2557 รายนามดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายซันจีฟ สูท ประธานและกรรมการบริษัท 
2. นายราชา โมฮะเหม็ด ซัลทัน ประธานร่วม

3. นายสุเรนดา นาท ปันเดย์ หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

4. นายปราพาท กุ๊ปตา หัวหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์

5. นายอามิต ไซนี หัวหน้าฝ่ายการตลาด

6. นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
 คณะผูบ้รหิารนำาโดยประธานและกรรมการบรษิทั ซึง่รบัผดิชอบ

ในการบริหารการจัดการของบริษัท ตลอดจนมีอำานาจในการแต่งตั้ง

บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นพนักงานบริษัท โดยคณะผู้บริหารจะเป็นผู้

กำาหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และควบคมุงานต่างๆรวมถงึรายงาน

ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัท และจัดให้มีระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้กำาหนดกฎเกณฑ์

หลักปฏิบัติต่างๆ ให้พนักงานบริษัทฯ

Management team
 The company’s management team comprises of 6 persons 

as detailed below:

Name Position

1. Mr. Sanjeev Sood President & Director
2. Mr. S. Rajamohamed Unit Head
3. Mr. Surendra Pandey Head of Manufacturing
4. Mr. Prabhat Gupta Head of Finance &  

Commercial
5. Mr. Amit Saini Head of Marketing
6. Mr. Latthasit Thongklaew Head of HR & Administration

Duties & Responsibilities of the Management
 The management team headed by the President & Director 

is responsible for management of the business of Company and 

has authority to appoint employees as needed, assign duties and 

responsibilities to them. The team is responsible for accurately 

reporting financial statements of the Company, ensuring the 

appropriateness and efficiency of the Company’s internal control 

system.
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ค่าตอบแทน
1.  ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 13 ได้ระบุว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำาหนดเป็นครั้งคราวนั้น 

นอกจากนั้นกรรมการต่างๆ ของบริษัทยังมีสิทธิได้รับการชดใช้คืนค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของตนด้วย

 ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ก่อนวันที่ 12 ก.ค. 2556 จากวันที่ 12 ก.ค. 2556

บาท บาท

1. ค่าตอบแทนสำาหรับการประชุมคณะกรรมการ

 ประธาน 25,000 35,000

 กรรมการ 25,000 25,000

2.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

 ประธาน 10,000 15,000

 กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

 

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการสำาหรับปี สำาหรับระยะเวลา 1 เมษายน - 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ ประชุมกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุจำานวน 
การเข้าประชุม

(ครั้ง)

ค่าตอบแทน 
การประชุม

(บาท)

จำานวน 
การเข้าประชุม

(ครั้ง)

ค่าตอบแทน
การประชุม

(บาท)

1.นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า - - - -

2.นางราชาสรี เบอร์ล่า - - - -

3.ดร. สานทรับ บี. มิซรา 4/5 100,000 - -

4.นายเอส.เอส. มาฮันซาเรีย 5/5 125,000 5/5 50,000

5.นายจี.เค. ตุลเชียน 3/5 75,000 3/5 30,000

6.นายประกิต ประทีปะเสน 5/5 155,000 5/5 65,000

7.นายดีพาค มิททัล 5/5 125,000 - -

8.นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร 4/5 100,000 - -

9.นายอาร์วินด์ เค. นีวาร์ - - - -

10.นายซาชิน จิเทนดรา เมธา 1/1 25,000 - - ลาออกจากตำาแหน่งเมือ่วนัที ่12 ก.ค. 2556

11.นายซันจีฟ สูท 5/5 125,000 - -
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 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 1 เมษายน 2556 - 
31 มีนาคม 2557

1 มกราคม - 
31  มีนาคม 2556

บาท บาท

1. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม 830,000 425,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 145,000 30,000

3. บำานาญกรรมการ* 2,651,760 662,940

ค่าตอบแทนทั้งหมด 3,626,760 1,117,940

หมายเหตุ

*ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้อนุมัติค ่ าตอบแทนกรรมการซึ่ ง เป ็นเ งินบำา เหน็จบำ านาญท่ีจ ่ ายให ้นายดีพาค มิททัล ซึ่ ง เป ็นกรรมการบริ ษัท เมื่ อ วันที่  

29 เมษายน 2551 มีผลตั้งแต่มกราคม 2551 โดยค่าตอบแทนนี้จ ่ายเป็นเงินเหมาจ่ายครั้งเดียวจำานวนไม่เกิน 7.5 ล้านบาท และเงินบำานาญจ่ายเป็น 

รายเดอืนๆ ละไม่เกนิ 250,000 บาท

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (รวม เงินเดือน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และโบนัส)

ปี  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2556-57 29,734,407  บาท

(1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)
2556 7,526,118  บาท

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2556)

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  -ไม่มี-
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Remuneration

1. Remuneration to Directors  

 According to Article 13 of Articles of Association of the Company, the directors of the Company shall be entitled to receive 

fee for attending each meeting of Board of Directors or committee thereof, or for performance of any other duty, as may be 

decided by General Meeting of shareholders from time to time. The Directors shall also be entitled of reimbursement of any 

expenses incurred by them in performance of their duties.

 The General Meeting of Shareholders held on 12th July 2013, had approved following increase in Directors’ remuneration:

Prior to 12th July 2013 From 12th July 2013

(THB) (THB)

A. Board meetings:
 Chairman 25,000 35,000
 Other attending directors 25,000 25,000

B.  Audit Committee meetings

 Chairman 10,000 15,000
 Other attending directors 10,000 10,000

 

Details of Director’s meeting fees and Audit Committee fees for year April 2013 to March 2014 are given below :

Name

Board of Director
 Meeting

Audit Committee 
Meeting

Remark
Attendance

(Times)
fees

(THB)
Attendance

(Times)
fees

(THB)

1. Mr. Kumar Mangalam Birla - - - -
2. Mrs. Rajashree Birla - - - -
3. Dr. Santrupt B. Misra 4/5 100,000 - -
4. Mr. S.S. Mahansaria 5/5 125,000 5/5 50,000
5. Mr. G.K. Tulsian 3/5 75,000 3/5 30,000
6. Mr. Prakit  Pradipasen 5/5 155,000 5/5 65,000
7. Mr. Deepak Mittal 5/5 125,000 - -
8. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra 4/5 100,000 - -
9. Mr. Arvind K. Newar - - - -
10. Mr. Sachin Jitendra Mehta 1/1 25,000 - - Resignation accepted in Board 

meeting held on 12 July 2013 
11. Mr. Sanjeev Sood 5/5 125,000 - -
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 Summary of remuneration to Board members is given below

Details of Remuneration 2013-14 
(Apr 2013 - Mar 2014)

2013 
(Jan - Mar 2013)

(THB) (THB)

1. Board of Directors’ Meeting fee 830,000 425,000
2. Audit Committee Meeting fee 145,000 30,000

3. Director pension * 2,651,760 662,940
Total 3,626,760 1,117,940

Remark

* The shareholder’s meeting has approved pension & gratuity payment to Mr. Deepak Mittal, Director of the company on  

29th April 2008 effective from January 2008. The company shall pay a lump-sum one-time payment of not over Baht 7.5 million and monthly 

pension in amount not over Baht 250,000.

2. Remuneration to Senior Executives 

 1. Cash Benefit (includes salary, allowances and bonus)

Year  Cash Benefit
Year 2013-14 29,734,407 Baht

(Apr 13 - Mar 14)
Year 2013 7,526,118 Baht

(Jan - Mar 2013)

 2. Other Benefits  -None-
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RISK FACTORS
ปัจจัยเสี่ยง

 The company has a systematic method of risk identification, 

impact assessment, and mitigation. A committee of senior 

executives supervises risk management. Also the audit 

committee of Board reviews various risks associated with the 

business and advices management from time to time about the 

appropriateness of the company’s risk management policies 

and measures.

 Company has identified following major risks related to 

its business:

 1. External risks

 Business cycles

 The business of the company is affected by upturn and 

downturn in economic conditions. The cycles affect sales 

volumes, competitive situation, prices of finished goods and 

raw material, operating costs, and also raw material availability. 

Present conditions in European economies have forced 

company’s key customers to operate at 60-70% capacity 

utilization affecting demand of carbon black. 

 Regional demand supply mismatches

 Rapid expansion of Chinese capacities in last few years, 

have created demand supply mismatch in the region leading to 

fierce competition and driving the prices and margins 

southwards. 

 Company has taken various initiatives to keep ahead in 

competition and mitigate to a large extent the impact of 

downturn in business cycles and also regional demand supply 

mismatches. The initiatives include:

� Maintaining differentiation with competitors through 

superb quality, and on-time deliveries

� Strengthening customer relationship through an 

active engagement and personalized solutions

� Annual contract negotiations with key customers

� Identifying and developing new markets

� Introduction of new product lines

� Strengthening sales and marketing team for rubber 

goods and specialty blacks

� Continuous investment in technology and process to 

improve costs and operating efficiencies

 บริษัทฯ มีวิธีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและ

มาตรการบรรเทาอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการของผูบ้รหิารรบัผิดชอบ

การบรหิารความเสีย่ง และยังมคีณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรม

การบริษัทฯ ทำาการตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ

ให้คำาแนะนำาฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบันโยบายและมาตรการการ

จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังต่อไปนี้

 1. ความเสี่ยงจากภายนอก

 วงจรธุรกิจ

 ธรุกจิของบรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากการขึน้ลงของสถานการณ์

เศรษฐกิจ วงจรต่างๆ ส่งผลกระทบต่อยอดขาย สถานการณ์การแข่งขัน 

ราคาสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ รวมทั้งการจัดหา

วัตถุดิบ สถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจในยุโรปทำาให้ลูกค้าราย

สำาคัญๆ ดำาเนินการผลิตได้เพียง 60-70% ทำาให้ปริมาณความต้องการ

คาร์บอนแบล็คลดลง

 อุปสงค์อุปทานในภูมิภาคที่ไม่สอดคล้องกัน

 การขยายตัวภาคการผลิตอย่างรวดเร็วของประเทศจีนในเวลาไม่

กีปี่ทีผ่่านมาทำาให้อปุสงค์อปุทานในภมูภิาคไม่สอดคล้องกนั นำาไปสูก่าร

แข่งขันอย่างรุนแรงและทำาให้ราคาและส่วนต่างกำาไรลดลง

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่อเอาชนะการแข่งขันและหาทางแก้ไข

ผลกระทบขาลงของวงจรธุรกิจรวมทั้งอุปสงค์อุปทานในภูมิภาคที่ไม่

สอดคล้องกัน มาตรการที่ได้ทำา ได้แก่

� การคงไว้ซึง่ความแตกต่างจากคู่แข่งโดยคุณภาพทีเ่หนอืกว่า

และการส่งสินค้าตรงเวลา

� การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีแ่ขง็แกร่งกบัลกูค้า โดยการมี

ส่วนร่วมอย่างจรงิจงัและช่วยแก้ไข ปัญหาของลกูค้าแต่ละราย

� การต่อรองสัญญาเป็นรายปีกับลูกค้ารายหลักๆ 

� หาและพัฒนาตลาดใหม่ๆ 

� แนะนำาสายการผลิตสินค้าใหม่

� เสริมสร้างทีมขายและการตลาดสำาหรับสินค้าจากยางพารา

และคาร์บอนแบล็คที่พิเศษเฉพาะ

� ลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตเพื่อ

ลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

� เสนอแพ็คเกจโซลูชั่นให้กับลูกค้าผ่านทางการขายและการ

ตลาด รวมทัง้การผนกึกำาลงัระดบัสงูกบับรษิทัอืน่ๆ ในเครอื

เบอร์ล่าในภูมิภาค
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 การผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 ราคาวัตถุดิบ เช่น นำ้ามันที่ใช้ผลิตคาร์บอนแบล็คได้แสดงให้เห็น

ความผันผวนสูงควบคู่กับราคานำ้ามันดิบ และ ราคานำ้ามันเชื้อเพลิงซึ่ง

สร้างความเสีย่งในการพัฒนาวิธกีำาหนดราคาทีเ่หมาะสม การคาดการณ์

ทางธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังและการรักษาส่วนต่างกำาไรในการ

ดำาเนินงานในแต่ละรอบธุรกิจ

 บริษัทฯ กำาลังใช้วิธีการกำาหนดราคาที่เหมาะสมโดยมีความ

ยดืหยุน่ตามสภาพตลาดเพือ่สูก้บัราคาวตัถดุบิ นอกจากนัน้ รปูแบบการ

ผลิดแบบลีน (Lean manufacturing model) ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลังในกรณีที่อุปสงค์ (Demand) 

ขาดตอนอย่างรุนแรง บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปกป้องสินค้าคงคลังอย่าง

เหมาะสมโดยใช้เคร่ืองมอืในการป้องกนัความเสีย่งของสนิค้าโภคภณัฑ์

 การเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง

 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนระดับสูง

ต่อนโยบายของรัฐบาล และเวลาในการดำาเนินงานตามนโยบายก็มักไม่

ตรงตามที่คาดหมาย การตัดสินใจของรัฐบาล เช่น การดำาเนินการตาม

สิทธิพิเศษ ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด อัตราภาษี อัตราค่าจ้าง มาตรการ

เงินเฟ้อ ฯลฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้

ดำาเนินการเชิงรุกร่วมกับรัฐบาลเพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองด้านการ

บริหาร และชี้นำานโยบายในทิศทางที่ถูกต้องรวมทั้งเตรียมความพร้อม

สำาหรับการปฏิบัติตามนโยบาย

 ความผันผวนระดบัสงูของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

 ความผันผวนของเงินตราสกุลสำาคัญที่กระทบต่อผลดำาเนินการ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยน ได้เพิ่ม

ขี้นควบคู่กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ได้มีส่วนปกป้องระยะสั้นในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นการใช้เครื่องมือ

ป้องกันที่มีอยู่ เช่น การสลับเงินตรา การทำาสัญญาล่วงหน้า ฯลฯ ยังมี

ส่วนป้องกันผลกระทบด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อผล

กำาไร บรษิทัฯ ยงัใช้มาตรการควบคุมต้นทนุหลายประการทีช่่วยป้องกัน

ไม่ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงโดยทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน

 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 การกูเ้งนิของบรษิทัฯ เชือ่มโยงกบั LIBOR และความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ส่งผลกระทบต่อต้นทนุดอกเบีย้และการเงนิ บรษิทัฯ กำาลงั

ใช้มาตรการสลับอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) เพื่อป้องกันความ

ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

� Offering packaged solutions to customers through 

combined sales and marketing efforts and high level 

of synergy with other Birla Carbon units in the 

regions.

 Fluctuations in Raw material prices

 Prices of raw material, i.e. Carbon black feedstock oil, 

have shown high volatility in tandem with crude and fuel oil 

prices. This creates risks in developing suitable pricing methods, 

business forecasting, inventory management, and maintaining 

constant operating margins period to period. 

 The company is employing suitable pricing models, 

within the flexibility allowed by market conditions, to hedge 

against the raw material prices. Also a very lean manufacturing 

model protects against risks from changes in inventory 

valuations. In case of abrupt changes in demand, Company 

suitably hedges the inventory through commodity hedging 

instruments. 

 Changes in Government policies

 World economic situation has brought high level of 

uncertainty in Government policies, and timing of policy actions 

is not always predictable. Government decisions like preferential 

treatment, anti-dumping duties, tax rates, wage rates, inflation 

measures, etc. directly impact Company’s business. Company 

proactively engages with the Government to represent the 

management view points, influence the policies in right 

direction, and be prepared in advance for policy actions. 

 High degree of volatility in foreign exchange rates

 Volatility in key currencies which affect company’s 

business results like THB, USD, Yen have increased with 

economic uncertainty. To some extent company’s operations 

create a natural hedge in short term. Also an appropriate use of 

available hedging instruments like currency swaps, forward 

contracts, etc. also protect against impact of currency volatility 

on profits. Several cost improvements undertaken by the 

Company help against erosion of competitiveness through 

directional changes in exchange rates. 

 Volatility in interest rates

 Company’s borrowing arrangements are linked to LIBOR 

and volatility in interest rates affects interest and financing costs. 

Company is using interest rate swaps to protect from interest 

rate fluctuations. 
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 ภัยธรรมชาติ

 ภัยธรรมชาติ เช่น นำ้าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ เฮอริเคน ฯลฯ ใน

ภูมิภาคต่างๆ ที่มีการดำาเนินงานธุรกิจ หรือ เป็นที่ตั้งของซัพพลายเออร์

รวมทั้งตลาดต่างๆ ล้วนแต่กระทบธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะ

ทำาประกันภัยเพ่ือรองรับผลกระทบทางการเงินอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ได้

 2. ความเสี่ยงจากภายใน

 การขายที่เน้นลูกค้าผู้ผลิตยางยานพาหนะ

 ยอดขายส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากลกูค้าทีผ่ลติยางยานพาหนะ 

ดังนั้น ยอดขายจึงอ่อนไหวในด้านการพัฒนาตลาดยางและยานยนต์ 

บริษัทได้กำาหนดโครงการเพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้า

ที่ไม่ผลิตยางยานพาหนะ เช่น สินค้าจากยางพารา นำ้าหมึก นำ้ายาเคลือบ 

เป็นต้น โครงการฯ ยังได้รวมไปถึง การสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม

การขายและการตลาด เพื่อแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยผนึกกำาลังกับ

บริษัทอื่นๆ ในเครือเบอร์ล่าในภูมิภาค ฯลฯ

 การพ่ึงคู่ค้าสำาคัญๆ ด้านสาธารณูปโภคท่าเรือ การขนส่ง ไอนำ้า 

และการขายกระแสไฟฟ้า

 บรษิทัฯ พึง่พาคูค้่าทางธรุกจิไม่กีร่ายในเกณฑ์สงู เช่น การใช้ท่าเรอื

เพื่อนำาเข้าวัตถุดิบ การขนส่งนำ้ามันและ คาร์บอนแบล็ค รวมทั้งการขาย

ไอนำ้า บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาระยะยาวกับคู่ค้ารายสำาคัญๆ เพื่อให้แน่ใจ

ว่าการ ดำาเนินงานจะไม่สะดุดและได้ราคาที่เกิดประโยชน์สูงสุด

 เครื่องมือเครื่องจักรหยุดการทำางาน

 การผลติทีห่ยุดชะงกัและเครือ่งจกัรหยุดทำางานสามารถก่อให้เกิด

การปิดโรงงานระยะยาว บริษัทฯ มีทีมบำารุงรักษาโรงงานที่มี

ประสบการณ์ ใช้วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการใช้เครือ่งจกัรและบำารงุรกัษา รวม

ทัง้มรีะบบป้องกนัและระบบแจ้งเตอืนเพ่ือบำารงุรกัษาอย่างเข้มงวด เพือ่

ให้อุปกรณ์การผลิตทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดี ใช้มาตรการทำางานตาม

มาตรฐานในทุกๆ ส่วน และยังเก็บรักษาคลังอะไหล่ให้มีอย่างเพียงพอ

 ความพร้อมด้านกำาลังคนที่ได้รับการอบรมทางเทคนิค

 เนื่องจากมีผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คไม่กี่รายในประเทศไทย ความ

พร้อมด้านกำาลงัคนในการผลติและเทคโนโลยีสำาหรบัคาร์บอนแบลค็จงึ

มีจำากัด

 Natural Disasters like floods, earthquake, tsunami, 

hurricane, etc. in any of the operating regions, supplier locations, 

and markets served, affect company’s business. Though 

company has insurance programs to cover financial impact of 

natural disasters, the impact of any large scale natural disaster 

cannot be totally avoided. 

 2. Internal risks

 High concentration of sales in tire customers 

 Majority of the Company’s sales come from Tire 

customers, so Company’s sales are sensitive to developments 

in tire, rubber, and automobile markets. Company has chalked 

out a focused program to increase the sales to non-tire customers, 

e.g. rubber goods, inks, coatings. The program includes 

strengthening sales and marketing team, introducing new 

product lines, synergies with other Birla Carbon units in the 

region, etc. 

 Dependence on Key business partners for port 

infrastructure, transportation, steam and electricity sales

 Company depends heavily on a few key business partners 

for port infrastructure to unload bulk raw material imports, 

transportation of oil and carbon black, and sale of steam. 

Company has entered into long term agreements with key 

business partners to ensure uninterrupted operations and most 

beneficial prices. 

 Equipment failure

 Failure of critical production and utility equipment can 

cause long stoppage of plant. Company has a well experienced 

plant maintenance team, employs best practices of plant 

operations and maintenance, has an exhaustive preventive and 

predictive maintenance system to ensure good health of all its 

manufacturing equipments, uses standard operating procedures 

in all areas, and also maintains adequate inventory of critical 

spares.

 Availability of technically trained manpower

 As there are very few carbon black manufacturers in 

Thailand, availability of skilled manpower in carbon black 

manufacturing process and technology is very limited. 
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 บริษัทฯ มีโปรแกรมการอบรมทั้งภายในและภายนอกสำาหรับ

พนกังาน โดยมแีผนการพฒันาทีก่ำาลงัเตรยีมการและตรวจสอบพนกังาน

ทกุคน นอกจากนี ้บรษิทัยังมโีปรแกรมแลกเปลีย่นความรูแ้ละข้อมลูกับ

หน่วยงานคาร์บอนของเบอร์ล่าอื่นๆ ตลอดทั่วโลก เพื่อสามารถใช้

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใดๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ทันที บริษัทฯ ยังใช้

ทรัพยากรด้านเทคนิคจากหน่วยงานคาร์บอนของเบอร์ล่าอื่นๆ รวมทั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีด้วย 

 ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บและการดูแลรักษา

 นำ้ ามันที่ ใช ้ผลิตคาร ์บอนแบล็คหากเกิดความเสียหายกับ

คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บ ย่อมรั่วไหลและทำาให้

เกิดมลภาวะในพื้นที่เฉพาะ เพื่อป้องกันเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากลทีก่ำาหนดสำาหรบัการขนส่งและการจดัเกบ็ แม้ว่าจะ

ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้ แต่ในทางทฤษฎีถือว่ายังมี 

ความเสี่ยง บริษัทฯ ได ้ทำาประกันภัยหลายฉบับเพื่อครอบคลุม 

ความเสียหายทางการเงินที่เกิดจากการรั่วไหลดังกล่าว

 ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างสูงสำาหรับสุขภาพ ความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเร่ืองนี้ได้รับการดูแลโดยตรงจากฝ่ายบริหารระดับ

สูงของบริษัท ที่จริง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คเจ้าแรกในเอเชีย

ที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 เพื่อรับรองมาตรฐานสูงสุดด้านความ

สะอาดของสิ่งแวดล้อม

 ขั้นตอนการผลิตคาร์บอนแบล็คไม่ได้ก่อให้เกิดของเสีย ของเสีย

ทีเ่ป็นของเหลวคอืนำา้ทีใ่ช้ในกระบวนการ ผลติซึง่ได้รบัการนำามาใช้ใหม่

ทัง้หมดในกระบวนการและไม่มกีารปล่อยออกสูภ่ายนอก เนือ่งจากเหตนุี้ 

บริษัทฯ จงได้รับ “รางวัลดีเด่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นำ้า” จาก

รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2552 ตัวอย่างก๊าซจากการผลิตได้

รับการเก็บรวบรวมและทดสอบเป็นประจำา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่

กำาหนดโดยรัฐบาล บริษัทฯ ยังมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมในการใช้

ก๊าซที่ได้จากการผลิตร่วมกับการใช้ไอนำ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกทางหนึ่ง

 บริษัทฯ ยังมีแผนการลงทุนเป็นระยะๆ ในด้านอุปกรณที่จะ

ปรับปรุงระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในกรณีขยายโครงการใดๆ 

บริษัทฯ จะดำาเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ทำาโดยที่

ปรึกษาอิสระและให้ได้มาซึ่งการอนุมัติตามที่จำาเป็นจากกระทรวง

อุตสาหกรรม

 Company has many internal and external training 

programs for its employees. A development plan is prepared 

and monitored for every employee. Also there are frequent 

knowledge sharing and information exchange programs with 

other Birla carbon units across the world for prompt and 

effective horizontal deployment of any technology advancement. 

Time-to-time Company draws on technical resources of other 

Birla Carbon units and technology centers too. 

 Risk from storage and handling 

 Feed stock oil or carbon black, in event of any damage 

to the container during transportation or storage, could release 

and pollute a very limited area. To prevent this, the company 

follows all international standards stipulated for their safe 

transportation and storage. Though there has never been any 

accident relating to these products, theoretically the risk exists. 

Company has appropriate insurance covers to safeguard 

financial losses from such release. 

 Environment, health and safety risks

 The Company assigns highest priority to health, safety 

and environment. This is directly looked after by senior 

management of the Company. In fact the Company is the first 

Asian Carbon Black manufacturer to receive ISO 14001 

certificate for ensuring the highest standards of environment 

cleanliness.

 The production process of Carbon black does not generate 

any solid wastes. The liquid waste which is process water is 

fully recycled in the process and no discharge. For this initiative, 

the Company received River Conservation & Restoration 

Outstanding Award from Ministry of Industry in 2009. Flue 

gas samples are collected and tested regularly which are well 

within the standard limits set by the government. The company 

also has the cogeneration system of using the waste heat gases 

in generation of steam and electricity thereby reducing the 

carbon foot-print.

 The company also have plan of further investment in 

phase manner in equipments to have improved environmental 

control systems. Also for any of expansion projects, company 

carries out environment impact assessment (EIA) study from 

an independent consultant and obtains the necessary approval 

from Ministry of Industry (MOI).
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 Besides a very high level of safety consciousness amongst 

all employees, inculcated through rigorous training and 

investment in all necessary safety equipment, the company 

conducts mock drills, emergency plan simulation etc. to ensure 

high alertness on health and safety aspects. The company has 

the robust system of ‘near-miss’ identification and rectification 

as part of its preventive system to reduce the possibilities of 

any health or safety incident. The company also has emergency 

plans in place.

 The company is certified for ISO/TS 16949, OHSAS 

18001 & ISO 14001 from BV Certification (Thailand) for its 

quality system as well as Occupational Health, Safety & 

Environment and ISO/IEC 17025; Lab Accreditation from Thai 

Industrial Standards Institute and these certifications 

demonstrates company’s commitment to Quality, Safety & 

Environment.

 นอกจากจะให้ความสำาคัญอย่างย่ิงยวดต่อความปลอดภัยของ

พนกังานโดยการอบรมอย่างเข้มข้น และลงทนุในอปุกรณ์ความปลอดภยั

แล้ว บริษัทฯ ยังทำาการฝึกซ้อม จำาลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ เพื่อให้

แน่ใจพนกังานว่ามคีวามพร้อมด้านสขุภาพและความปลอดภยัในเกณฑ์

สูง บริษัทฯ ยังมีระบบที่แข็งแกร่งในการระบุความเสี่ยงและแก้ไขใน

ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อ

เหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มี

แผนการในเวลาฉุกเฉินอยู่พร้อมตลอดเวลา

 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949, OHSAS 18001 และ 

ISO 14001 จาก BV Certification (ประเทศไทย) อันเนื่องมาจากระบบ

คุณภาพและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ISO/

IEC 17025 ซึ่งเป็นการรับรองทางห้องปฏิบัติการจากสำานักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม และใบรับรองอื่นๆ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ 

บริษัทฯ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS
คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

 ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีมาเป็น

เดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม รอบบัญชีปัจจุบันจึงเริ่มตั้งแต่วันที่  

1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 สำาหรับรอบบัญชีงวดก่อนจะเป็น

ข้อมูลสำาหรับรอบระยะเวลาสามเดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 

31 มีนาคม 2556) และเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบรายการกำาไร

ขาดทนุกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ จงึได้จดัทำาข้อมลูสำาหรบั

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 ไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 โดยการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

จะเปรียบเทียบระหว่างรอบระยะเวลา 12 เดือน สำาหรับปีปัจจุบันและ

รอบระยะเวลา 12 เดือนของปีก่อน

 การผลิตและยอดขาย

 เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิทีย่งัคงถดถอย การนำาเข้าคาร์บอนแบลค็

จำานวนมากจากจนีเข้ามาในประเทศไทยและตลาดอาเซยีน ส่งผลให้การ

ผลิตและยอดขายของบริษัทฯ ในปีปัจจุบันลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน  

การผลติในปีนีม้ปีรมิาณรวมทัง้สิน้ 176,015 เมตรกิตนั ซึง่ลดลงร้อยละ 8 

เมื่อเทียบกับ 191,897 เมตริกตัน ในปีก่อน ปริมาณการขายในปีนี้ลดลง

ร้อยละ 6 ที่ 179,994 เมตริกตัน เทียบกับ 191,568 เมตริกตัน ในปีก่อน 

รายได้จากการขายลดลงอยูท่ี ่7,789 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบั 8,972 ล้านบาท 

ในปีก่อน

 รายได้อื่น

 ในระหว่างปีปัจจบุนั บรษิทัมรีายได้จากดอกเบีย้รบัและเงนิปันผลรบั 

จำานวน 326 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำานวน 269 ล้านบาท รายได้อื่น 

ในปีปัจจบุนัรวมรายการขาดทนุจากการจำาหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 

จำานวน 99 ล้านบาท ของบริษัท เหลียวหนิง เบอร์ล่า คาร์บอน จำากัด  

ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในประเทศจนี สำาหรบัปีก่อนทีม่รีายได้อืน่รวมถงึกำาไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน 98 ล้านบาท ซึ่งมาจากการลงทุน

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขายสำาหรับปีปัจจุบันมีจำานวน 6,539 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 84 ของยอดขาย เทียบกับ 7,826 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 

ของยอดขายในปีก่อน ตามรายละเอยีดในรายงานคณะกรรมการบรษิทัฯ 

มคีวามคดิรเิริม่หลายอย่างทีจ่ะปรบัปรงุประสทิธภิาพ อตัราผลตอบแทน

และคณุภาพ เพ่ือรกัษาอตัราผลตอบแทนในช่วงทีต่ลาดมกีารแข่งขนัสงู

 ในปีปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ตลาดมีการแข่งขันสูง การเพิ่มยอดขายและความ

พยายามในการทำาตลาด มผีลทำาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในงวด

ปัจจบุนัมจีำานวนเพิม่ขึน้จาก 381 ล้านบาท ในปีก่อนมาเป็น 416 ล้านบาท 

ในปีปัจจุบัน

 Pursuant to change of accounting year from calendar year 

cycle to April-March cycle, the current accounting year 

comprises of April 2013 to March 2014. Immediately prior 

accounting year was a short period of 3 months (January 2013 

to March 2013). However, to facilitate a proper comparison, 

the profit and loss account of period April 2012 to March 2013, 

i.e. corresponding 12 months is provided as additional 

information in note number 24 to audited financial statements. 

In management analysis, the comparison of current year 

performance is made to immediately preceding 12 months 

period. 

 Production and sales 

 Due to continuing recessionary conditions in key 

economies, and high level of import of Chinese Carbon black 

in Thailand and Asian markets, the production and sales 

performance of the company this year was lower than 

immediately preceding 12 months’ period. Total production 

this year was 176,015 MT which is 8% lower than 191,897 MT 

in preceding period. Total sales during the current year were 

down by 6% to 179,994 MT as compared to 191,568 MT 

preceding period. Sales revenue declined to THB 7,789 million 

during financial year 2013-14 as compared to 8,972 million in 

preceding period. 

 Other Income

 During current year the company earned interest and 

dividend of THB 326 million as compared to 269 million in 

preceding period. Current year other incomes include loss of 

99 million on disposal of Liaoning Birla Carbon Company, the 

subsidiary in China. Preceding year other income include 

exchange gain of 98 million, mainly on investments. 

 Cost and Expenses

 Cost of sale of current period was 6,539 million, which 

is 84% of sales as compared to 7,826 million and 87% preceding 

period. As detailed in the Directors’ report, several initiatives 

taken by the company to improve efficiency, yields, productivity 

and quality have benefitted company in maintaining gross 

margins in tough market conditions. 
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 การขาดทุนจาการด้อยค่า

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อ

มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระสำาคญัและเป็น

ระยะเวลานาน บรษิทัฯ ได้บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าของมลูค่าเงนิ

ลงทนุจำานวน 207 ล้านบาท ในบรษิทั อเลก็ซานเดรยี ไฟเบอร์ เอส เอ อี 

ประเทศอียิปต์ เนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป  

ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทดังกล่าว

 ในปีก่อนบรษิทัฯ ได้บนัทกึสำารองผลขาดทนุจากการด้อยค่าของ

มูลค่าเงินลงทุนและผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เหลียวหนิง  

เบอร์ล่า คาร์บอน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศจีน เป็นจำานวน 

613 ล้านบาท

 ผลกำาไร

 ในปีปัจจุบันบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน 528 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับ 316 ล้านบาท ในปีก่อน โดยที่ไม่รวมถึงรายการขาดทุนจากการ

จำาหน่ายเงินลงทุนและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุน 

บริษัทฯ จะมีกำาไรเป็นจำานวน 814 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 806 ล้านบาท 

ของปีก่อน

สถานะทางการเงิน (เฉพาะของบริษัทฯ )

 สินทรัพย์

 มูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เท่ากับ 13,383 

ล้านบาท เทียบกับ 13,454 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เนื่องจาก

สาเหตุดังนี้

 � เงินสด

  เงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้มาเป็น 573 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เนื่องจากการบริหารจัดการเงินทุนที่ดี 

เมื่อเทียบกับ 254 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

 � สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ลดลงอยู ่ที่ 1,097 ล้านบาท 

เนือ่งจากมกีารจดัหาวตัถดุบิและการวางแผนการผลติทีด่ ีเมือ่เทยีบ

กับ 1,616 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

 � ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่มจีำานวนเพิม่ข้ึนเท่ากบั 1,748 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบั 1,612 ล้านบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556

 � ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  มลูค่าสทุธขิองทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (หลงัหกัค่าเสือ่มราคา) 

มจีำานวนเท่ากบั 1,739 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบั 1,945 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ในปีปัจจุบันที่บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน

จำานวน 110 ล้านบาทในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งรายจ่ายฝ่าย

ทุนนี้เป็นหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในโครงการความปลอดภัย

 During the period overhead costs were kept under tight 

control. However in a tough market condition, the increased 

sales and marketing efforts of the company caused selling, 

general and administration costs to increase from 381 million 

THB during preceding period to 416 million THB in current 

period. 

 Impairment losses

 In line with company’s policy to account for an 

impairment loss on any investment where there has been a 

significant and prolonged decline in the fair value below the 

cost, company has recognized a loss of 207 million THB on 

equity investments in Alexandria Fiber S.A.E., Egypt. The 

company was running in losses due to recessionary conditions 

in European Union, the principal market of the company. 

 During preceding year, the Company had provided 613 

million THB for losses on investment and loans given to 

Liaoning Birla Carbon Company, China, the subsidiary in 

China. 

 Profits

 During the current period, company recorded a net profit 

of 528 million as compared to profit of 316 million during 

preceding period. Excluding the losses on sale of investment 

and provision for impairment losses, the current year net profit 

is 814 million THB compared to 806 million during preceding 

period on same basis. 

Financial Position (Company only)

 Assets

 The total assets as of 31st March 2014 amounted to THB 

13,383 million compared to 13,454 million as of 31st March 2013. 

Details of major assets are as follow

 � Cash

  The cash and cash equivalents were higher at THB 573 

million as of 31st March 2014 due to better working capital 

management compared to 254 million as of 31st March 2013.

 � Inventory

  At the year end the inventory were lower at 1,097 

million THB due to better feedstock procurement and 

production planning. Inventories at 31st March 2013 were 

1,616 million. 
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

 � เงินลงทุนระยะยาว 

  เงนิลงทนุระยะยาวลดลงเป็น 2,440 ล้านบาท จาก 2,646 ล้านบาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 เนือ่งจากผลขาดทนุจากการด้อยค่าของมลูค่า

เงนิลงทนุจำานวน 207 ล้านบาท ในบรษิทั อเลก็ซานเดรยี ไฟเบอร์  

เอส เอ อ ีประเทศอยีปิต์

 หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

 หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงจากจำานวน 4,669 ล้านบาท ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2556 เป็น 4,239 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เหตุผลหลัก

มาจากการจ่ายคืนเงินกู้จำานวน 938 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 9,145 ล้านบาท ณ วันที่ 31 

มนีาคม 2557 จาก 8,785 ล้านบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 ซึง่ในจำานวน

ทีเ่พิม่ขึน้ 360 ล้านบาท มาจากกำาไรสทุธจิำานวน 528 ล้านบาท เงนิปันผล

จ่ายจำานวน 132 ล้านบาท สำาหรับปี 2555 และ 33 ล้านบาท สำาหรับงวด

สามเดือนสิ้นสุด เดือนมีนาคม 2556 และจำานวน 3 ล้านบาท สำาหรับผล

ขาดทุนจากการคำานวณตามคณิตศาสตร์ประกันภัย

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ในงวดปัจจบุนั บรษิทัฯ มผีลกำาไรต่อหุน้ข้ันพ้ืนฐานเท่ากบั 1.76 บาท 

ต่อหุ้น เปรียบเทียบกับกำาไรต่อหุ้นที่ 1.05 บาทในปีที่ผ่านมา 

 � Receivables

  Trade and other receivables were higher at 1,748 million 

THB as compared to 1,612 million THB as of 31st March 2013. 

 � Property, plant and equipment 

  Net value of Property, Plant and Equipment (after 

depreciation) was 1,739 million as compared to 1,945 

million as of 31st March 2013. During current year 

company made capital expenditure of THB 110 million 

in property, plant and equipment. The capital expenditure 

was primarily in efficiency improvement, health, 

environment, and safety projects. 

 � Long term Investments 

  Long term investments decreased to 2,440 million 

THB from 2,646 million as of 31st March 2013, due to 

THB 207 million of impairment loss recorded on 

investment in Alexandria Fiber S.A.E., Egypt.

 Liabilities and Shareholders’ Equity

 The total liabilities decreased from 4,669 million as of 

31st March 2013 to 4,239 million THB as of 31st March 2014. 

The decline is mainly due to 938 million repayment of long 

term loan. 

 Total equity during the current period increased to 9,145 

million as of 31st March 2014 from 8,785 million as of 31st 

March 2013. The net increase of 360 million THB is represented 

by current year profit of 528 million THB, dividend distributions 

of 132 million THB for year 2012 and 33 million for period 

Jan-Mar 2013, and 3 million THB impact of actuarial valuation 

of employee benefits. 

 Earning per share

 The current year earnings per share increased to THB 

1.76 compared to 1.05 baht preceding period. 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE 57

ANNUAL REPORT 2014
THAI CARBON BLACK PCL.

 Book value per share

 As of 31st March 2014, book value per share was THB 

30.48 compared to 29.28 as on 31st March 2013. 

Analysis of Financial Ratios (Company only)

 Liquidity 

 The company’s current ratio as of 31st March 2014 was 

2.06 against 2.43 as of 31st March 2013. Company follows 

prudent cash flow management policies and maintains good 

liquidity.

 Capital Gearing

 During the period, total liability to total equity ratio 

improved to 0.46 from 0.53 as of 31st March 2013. 

 The company has historically maintained reasonable debt 

levels. 

 Profitability

 Current year gross profit margin of the company improved 

to 16.0%, compared to 12.9% in preceding period. The net 

profit margin was 6.6% compared to 3.4% preceding period. 

 Efficiency

 Lower sales and production volumes reduced the total 

assets turnover to 0.60 as of 31st March 2014 from 0.64 as of 

31st March 2013. However there was improvement in working 

capital cash cycle from 129 days as of 31st March 2013 to 125 

days as of 31st March 2014. 

 มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น

 ณ วันที ่31 มนีาคม 2557 มลูค่าหุน้ตามบญัชต่ีอหุน้อยูท่ี ่30.48 บาท 

เปรยีบเทยีบกบั 29.28 บาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (เฉพาะของบริษัทฯ )

 สภาพคล่อง

 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนทนุหมนุเวียนเท่ากบั 2.06 ณ วันที ่31 มนีาคม 

2557 เทยีบกบั 2.43 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ ปฏบิตัติามนโยบาย

การบริหารเงินสดอย่างรอบคอบและรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

 ส่วนของทุน

 ในงวดปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.46 

จาก 0.53 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมะสม

 ความสามารถในการทำากำาไร

 อตัราส่วนกำาไรข้ันต้น (Gross profit margin) ของบรษัิทฯ ปรบัตัวดี

ขึน้เท่ากบั 16% เทยีบกบั 12.9% ในปีก่อน อตัราส่วนกำาไรสทุธเิท่ากบั 6.6% 

เทยีบกบั 3.4% ในปีก่อน

 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

 ปริมาณการขายและการผลิตที่ลดลงมีผลทำาให้อัตราการ

หมนุเวียนของสนิทรพัย์ลดลงมาเป็น 0.60 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 จาก 

0.64 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อย่างไรก็ตามส่งผลต่อการปรับปรุงเงิน

ทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน วงจรเงินสดลดลงจาก 129 วัน ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2556 เป็น 125 วัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

INvESTMENT STRUCTURE
โครงสร้างการลงทุน 

โครงสร้างการลงทุนของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
INVESTMENT STRUCTURE OF THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED (as on 31 March 2014)

Related Companies
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

Thai Acrylic Fibre Co., Ltd., Thailand. 
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำากัด 

ประเทศไทย 
15.98%

Alexandria Fiber Company S.A.E,, Egypt 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. จำากัด 

ประเทศอียิปต์
14.40%

Associates
บริษัทร่วม

P.T. Indo Liberty Textiles, Indonesia
บริษัท พี.ที. อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ จำากัด

40%

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

29.99%

Ameri Blend Inc.
บริษัท อมรี เบรน จำากัด สหรัฐอเมริกา 

49%

Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.
บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) จำากัด 

20.59%

Thai Carbon Black Co., Ltd.
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน)

Subsidiaries
บริษัทย่อย

Birla Carbon Mexico, S.A.DE C.V., Mexico
บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี 

ประเทศอเมริกา 
98%

Others
ผู้ถือหุ้นทั่วไป 

44.11%

Thai Rayon Pcl.
บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน)

24.98%
Everlon International Holding

12.56%
CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 

18.35%
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รายละเอียดของบริษัทและบริษัทย่อย
Detail of investment in Subsidiary and Associated Companies

Company Name Activity Paid-up Capital %  
Share 

Holdings

Cost of 
Investment 

(MB)

Other Major Shareholders
(>10%)

ชื่อบริษัท ประเภทและลักษณะธุรกิจ ทุนชำ�ระแล้ว % 
ก�รถือหุ้น

ต้นทุนเงิน
ลงทุน  

(ล้�นบ�ท)

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
ร�ยอื่นที่เหลือ

Subsidiary Companies/บริษัทย่อย

Birla Carbon Mexico, S.A.DE C.V.  

(Registered in Mexico)

Manufacture of Carbon black 

(under planning stage)

4.5  million Mexican Peso

98.00 12.85

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี ผลิตคาร์บอนแบล็ค 4.5 ล้านเหรียญ เม็กซิโก

Associated Companies/บริษัทร่วม

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd. Manufacture of Caustic Soda  &  

Epichlorohydrin  

Baht 1,700 million 

29.99 509.82

Thai Rayon Pcl. (29.98%)

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) ผลิตโซดาไฟและคลอรีน 1,700 ล้านบาท บมจ. ไทยเรยอน  (29.98%)

P.T. Indo Liberty Textiles  

(Registered in Indonesia)

Manufacture of Synthetic Yarn 42,549 million Indonesian Rupiah

40.00 196.95

1. Thai Rayon Plc. (40%)

2. Cheddington Trading Company Inc. (16%)

บริษัท พี.ที. อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทลส์ จำากัด, 

ประเทศอินโดนีเซีย

ผลิตเส้นด้ายและเส้นใย 42,549 ล้าน อินโดนีเซียรูเปียะห์ 1. บมจ. ไทยเรยอน (40%)

2. บริษัท เครดดิงตั้น เทรดดิ้ง จำากัด (16%)

Ameri Blend Inc. Procure and store material 1 million USD
49.00 16.62

SKI Investments Pte. Ltd. (48%)

บริษัท อมรี เบรน จำากัด จัดหาและสำารองวัตถุดิบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัท เอสเคไอ อินเวสเมนท์ จำากัด (48%)

Indigold carbon (Mauritius) Limited Manufacture of Carbon Black 10 million USD

20.59 63.60

1. SKI Investments Pte. Ltd. (58.82%)

2. Alexandria Carbon Black (20.59%)

บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) จำากัด ผลิตคาร์บอนแบล็ค 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 1. บริษัท เอสเคไอ อินเวสเมนท์ จำากัด (58.82%)

2. บริษัท อเล็กซานเดรีย คาร์บอน แบล็ค จำากัด (20.59%)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

MAJOR SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

อันดับ ผู้ถือหุ้น สัญชาติ จำานวนหุ้น %

1 บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน) ไทย 74,937,500 24.98

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (สิงคโปร์) จำากัด สิงคโปร์ 55,054,820 18.35

3 บริษัท เอเวอลอน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เกาะบิชติส เวอร์จิน 37,687,500 12.56

4 บริษัท พี ที อินโด บารัส เรยอน อินโดนีเซีย 23,296,880 7.77

5 บริษัท เอชเอสบีซี (สิงคโปร์) นอร์มินี จำากัด สิงคโปร์ 13,000,000 4.33

6 บริษัท ฮิลท็อป จำากัด เกาะบิชติส เวอร์จิน 10,271,250 3.42

7 บริษัท อาเซยู จำากัด เกาะบิชติส เวอร์จิน 10,040,120 3.35

8 บริษัท เทวรายา จำากัด ไทย 6,566,250 2.19

9 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำากัด ไทย 5,810.380 1.94

10 บริษัท กานาเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป สหราชอาณาจักร 5,798,000 1.93

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

(ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557)

No. Name of Shareholders Nationality No. of Share %

1 Thai Rayon Public Co., Ltd. Thai 74,937,500 24.98
2 CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. Singaporean 55,054,820 18.35
3 Everlon International Holding British Virgin Island 37,687,500 12.56
4 P.T Indo Bharat Rayon Indonesian 23,296,880 7.77
5 HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. Singaporean 13,000,000 4.33
6 Hilltop Limited British Virgin Island 10,271,250 3.42
7 Asseau Company Ltd. British Virgin Island 10,040,120 3.35
8 Thevaraya Co., Ltd. Thai 6,566,250 2.19
9 Thai Industrial Management and Trading Co., Ltd. Thai 5,810.380 1.94

10 Ganaria International Corp. British 5,798,000 1.93

Remarks :

Major shareholders have no material influences over the company’s business. 

(Source: Share registrar as on 27 March 2014)
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระผูซ้ึง่มคีวามรูค้วาม

สามารถ และมปีระสบการณ์ ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายประกติ ประทปีะเสน 

ดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, นาย ไซยมั ซนุเดอร์ มาฮัน

ซาเรีย และ นาย จีเค ตุลเซียน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งใน 

ปี 2556-57 ท่านได้ตรวจสอบและพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 � คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส

และงบการเงินประจำาปี 2556-57 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดทำางบ

การเงินของบริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และ 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้มีการเสนอให้ 

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

 � คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทตลอด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ  

มรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการปรบัปรงุระบบ

งานด้านต่างๆ ของบรษิทัเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้

 � สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดของบรษิทัฯ และข้อผกูพนัทีบ่รษิทัฯ มไีว้กบับคุคล

ภายนอก 

 � สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 � สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย 

ถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็น

ว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำาคัญได้เปิดเผยและ

แสดงรายการในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแล้ว 

รวมทัง้มคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง

มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

To the Shareholders
Thai Carbon Black Public Co. Limited

 The audit committee consists of three Independent directors, 

namely Mr. Prakit Pradipasen as Chairman of the Audit 

Committee,  Mr. Shyam Sundar Mahansaria and Mr. G. K. Tulsian 

as member of the Audit committee who are expert in finance 

& accounting, legal affair, economy and administration. Audit 

committee has performed its duties within the scope of 

responsibilities as specified in the audit committee charter. In 

FY 2013-14, Audit committee discussed various matters as 

summarized below:

 � Reviewed the quarterly and annual financial statement 

of the year 2013-14 to ensure that the Company’s financial 

statements have been prepared in accordance with 

Generally Accepted Accounting Principles, with 

appropriate disclosure of information on significant matters 

and the independent auditors have expressed an opinion 

thereon as presented in their report to the Board of 

Directors and to Shareholders.  

 � Reviewed the internal control systems of the company 

from time to time and is of the opinion that it is adequate, 

appropriate and effective.  The audit committee has also 

reviewed the improvements made in the systems for better 

effectiveness in the normal working of the company during 

the year.  

 � Reviewed the company’s performance to ensure 

compliance with the Securities and Exchange Acts, 

Regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and 

any other relevant laws, including the compliance with the 

Company’s requirement and obligations to external 

agencies related to its business.

 � Reviewed the company’s risk management system to 

ensure its adequacy. The audit Committee is of the opinion 

that Company’s risk management process is efficient and 

effective.

 � Reviewed and provided opinion to connected 

transactions or transactions that may have conflict of 

interest, and information disclosure of such transactions 

to comply with Regulation of the Stock Exchange of 

Thailand (SET) and the Office of the Securities and 
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 � พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 

31 มีนาคม 2558 เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอแต่งตัง้ คุณอรวรรณ ชณุหกจิไพศาล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 และ/หรือ คุณวัยวัฒน์ 

กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ  

คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 ซึ่ง

เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จำากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557 ถงึ 

31 มีนาคม 2558 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงินรวม 

1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี 

ดังกล่าว ดังนี้

� ค่าตอบแทนจำานวน 1,000,000  เป็นอตัราทีเ่หมาะสม สำาหรบั

รอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557 ถงึ 31 มนีาคม 

2558

� ผูส้อบบญัชไีม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

หน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ

รายงานข้อมูลทางการเงินและการดำาเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนดและข้อผูกพัน

ต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติ

งานที่สอดคล้องกับระบบการกำากับดูและกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ และ

เชื่อถือได้

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Exchange Commission (SEC). The external auditors are 

of opinion that the significant transaction with the 

connected persons were disclosed and shown in the 

Financial Statement and notes to Financial Statements and 

the Audit Committee considered that such transactions 

were reasonable and beneficial to the business of the 

Company and were disclosed correctly and completely.

 • Considered appointment of the External Auditors and 

their Remuneration for the accounting year starting from 

1st April 2014 and ending on 31st March 2015, and made 

recommendation to the Board of Directors.  The Committee 

recommended appoin tment  of  Khun Orawan 

Chunhakitpaisan, Registration No. 6105, Khun Waiyawat 

Kosamarnchaiyakij, Registration No. 6333 and  Khun 

Wilai Buranakittisopon, Registration No. 3920 of M/S 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. to serve as the Company’s 

external’s auditor for the period of one year starting from 

April 2014 to March 2015 with the remuneration of Baht 

1,000,000 plus out of pocket expenses. The Audit 

Committee gave its opinion regarding the external auditors 

as follows:

� The proposed remuneration of Baht 1,000,000 for 

accounting year starting from 1st April 2014 and 

ending on 31st March 2015 is appropriate.    

� The external auditors have no relation with the 

company and its subsidiaries.

 The Audit Committee always values proper internal 

control and continuous risk management system. The Company 

has good corporate governance and appropriate procedures in 

line with its business, together with generally accepted 

accounting principles, financial statements and compliance with 

relevant laws and regulations.

Mr. Prakit  Pradipasen 

Chairman of Audit Committee 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE 63

ANNUAL REPORT 2014
THAI CARBON BLACK PCL.

CORPORATE GOvERNANCE REPORT
การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการ บรษิทั ตระหนกัถงึความสำาคัญของการกำากับดแูล

กิจการที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของ บริษัท และยังเพิ่ม

ความน่าเชื่อถือของ บริษัท ในหมู่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการนำาไปใช้และการดำาเนินการ

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในลักษณะที่ระมัดระวังที่เหมาะสมกับความต้องการทาง

ธุรกิจของ บริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดย

คำานงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามสทิธทิีก่ฎหมายกำาหนดไว้และแนวปฏบิติั

ที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหลักการ  

7 ประการคือ 

หลักการที่ 1: สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการที่ 2:  โครงสร้าง บทบาทหน้าที ่และความเป็นอสิระของ

คณะกรรมการ

หลักการที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการที่ 4:  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หลักการที่ 5:  ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

หลักการที่ 6:  การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

หลักการที่ 7:  การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิพื้นฐานของ 

ผูถ้อืหุน้ ได้กำาหนดแนวทางดำาเนนิต่างๆ เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าผู้ถอืหุน้

ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 (1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

 บริษทัได้ดแูลอำานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธต่ิางๆ ตาม

กฎหมายอย่างครบถ้วน ได้แก่ การซือ้ขายและโอนหลกัทรพัย์และการได้

รับเงินปันผล

 (2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญ

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด 

To: Shareholders of Thai Carbon Black Public Co., Limited

 The Board of Directors recognizes the importance of good 

corporate governance to optimize Company’s competitiveness 

and also to enhance the Company’s trust amongst shareholders, 

investors and other stakeholders which is important in order to 

form a basis of sustainable growth. The Board of Directors 

encourages and supports the adoption & implementation of 

good corporate governance principles as prescribed by the Stock 

Exchange of Thailand in a prudent manner suited to the business 

needs of the company.

Article 1 Rights of Shareholder
 The company has an effective corporate governance 

policy in place which includes the statutory rights of shareholders 

as well as the best practices issued by SET. The good corporate 

governance policy comprises of 7 principles, as follows:

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders and 

Various Groups of Stakeholders

2. Structure, Roles, Duties and Independence of Directors

3. Information Disclosure and Transparency

4. Internal Control and Risk Management

5. Company’s Code of Conduct

6. Long Term Value Creation to Stakeholders

7. Promotion of Best Practices

 The company emphasizes on the rights of all shareholders, 

and has taken steps to demonstrate respect for basic shareholder’s 

rights to ensure equitable treatment to all as prescribed in the 

Company’s rules & regulations and other relevant laws:

 (1) Fundamental legal rights : 

 Company facilitates the exercising of their right, namely 

to buy, sell or transfer shares and the right to receive a dividend.

 (2) Right to receive significant information:

 Company disclosed up to date information to SET website 

from time to time as per the prescribed rules & regulation  

of SET.
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 (3) สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำาปี  

โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ

ต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรายละเอยีด โดยระบชุดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอ

เพือ่ทราบ หรอื เพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของกรรมการ

ในเรื่องดังกล่าวและเอกสารมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูล

ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส เปิดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ก่อนล่วงหน้า รวม

ทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 

และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุม 

ผู้ถือหุ้นด้วย

 ก่อนเร่ิมการประชมุทกุครัง้ ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารออก

เสยีงลงคะแนนและนบัคะแนนอย่างชดัเจนตามทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคับของ 

บริษัทฯ

 ประธานทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ และ

ดำาเนนิการประชมุอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชมุ

บรษัิทได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตน โดยอำานวย

ความสะดวกในการใช้สทิธเิข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีง ผูถ้อืหุน้

สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม 

แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ใช้สทิธร่ิวมตดัสนิใจเร่ืองทีส่ำาคัญต่างๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรร

เงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ บริคนห์สนธิ และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เป็นต้น

 นอกจากนีบ้รษิทัได้ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุภายหลงัเริม่

การประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 กรรมการที่มีถิ่นที่อยู ่ในประเทศทุกคนเข้าร่วมการประชุม 

ผู ้ถือหุ ้น โดยกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องของ

ระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจในการ

ลงทุนกับบริษัท 

 (3) Right to attend meeting and vote

 The company sends notice of the annual general meeting 

which specifies the meeting venue, date, time, agenda and 

matters to be proposed to the meeting together with appropriate 

details. It is clearly specified whether the matter to be proposed 

at the meeting is for information or consideration. The opinion 

of the Board of Directors on such matters and proxy forms are 

also provided. Shareholder will receive adequate, complete, 

transparent, timely and verifiable information to form decision 

in advance. The Company also advertise in daily newspaper  

3 days consecutively and 3 days in advance about Shareholders’ 

meeting.

 Before shareholder meeting, the chairman of meeting 

explains clearly how ballots are casted and counted under 

Company’s AOA.

 Company allocates enough time for the meeting, the 

chairman conducts each meeting suitably and transparently, 

The Company promotes and supports shareholders exerting of 

their rights by facilitating the exercise of the right to attend the 

general meeting and to vote. Shareholders can protect their 

interest by exercising the rights to ask question, express 

opinions, offer recommendations and vote at general meetings, 

participate in decisions concerning fundamental corporate 

changes such as the election or removal of directors, appointment 

of independent auditors, declaration of dividends, prescription 

or amendment of Company Regulation and Articles of 

Association and approval of special resolutions.

 Company gives a shareholder who shows up late a chance 

to vote on agenda items still under discussion.

 All resident directors who are in Thailand attends 

shareholder’s meeting. Each member of the board & audit 

committee may address relevant questions and concerns posed 

by shareholders (if any). 

Article 2 Equitable Treatment of Shareholders
 The company gives equal importance to all shareholders 

who are treated equitably and fairly to promote investors’ 

confidence.
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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนกรณีที่ 

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแสดงรายละเอียด

เงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้อย่างละเอยีด ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธโิดยการมอบฉนัทะ 

ซึง่บรษิทัจดัทำาไว้ 2 รปูแบบ (แบบทัว่ไป และแบบทีก่ำาหนดรายการต่างๆ

ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบตามที่กำาหนดโดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เสนอชื่อกรรมการ

อิสระจำานวน 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ระบุวาระที่กรรมการอิสระมีส่วนได้

ส่วนเสีย เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนน 

เสียงแทน 

 บริษัทได้ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้

แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ และมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระใน

ที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสำาคัญของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้

เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้าชุมชนและสิ่งแวดล้อม, คู่ค้า,  

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารและสถาบันการเงินผู้สอบบัญชีตาม

กฎหมายของรัฐ ฯลฯ สหภาพแรงงานที่ทำาธุรกรรมกับบริษัท

 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส มรีะบบบัญชแีละการเงนิทีม่คีวามเชือ่ถอืได้ สร้างความพงึพอใจ

สูงสุดให้กับผู ้ถือหุ ้น โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ  

ในระยะยาวและ ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซือ่สตัย์สจุรติ บรหิารงานของบรษิทัฯ อย่างเตม็ความสามารถ ด้วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์

ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการประชุมกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีกลุม่ต่างๆ เป็นประจำาสมำา่เสมอเพ่ือทำาความเข้าใจในมมุมอง

และความต้องการของทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าคำาแนะนำาของพวกเขาเหล่านั้นมีสำาคัญและ

บริษัทได้นำาคำาแนะนำานั้นมาปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และ 

เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 บรษิทัได้มีการจดัประชมุกบัลกูค้าเป็นประจำา และได้มกีารสำารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานอยู่เป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้

บริษัทยังได้มีการเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงงานและมีการจัดประชุมร่วม

กับคู่ค้าและหน่วยงานราชการอยู่เป็นเนืองๆ ทั้งนี้ เพื่อสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

 Shareholders have the rights to assign proxies to attend 

the general meeting and vote on their behalf. The conditions 

for assigning proxies are provided in the meeting invitation in 

full details. Shareholder could vote by proxy which is provided 

by company into 2 forms (general form and specific form which 

mention clearly detail of each agenda) as prescribed by 

Department of Business, Ministry of Commerce. The company 

offers 3 independent directors names as volunteer proxies 

together with all possible conflicts of interest of each 

independent director. 

 The general meeting is conducted according to the 

agenda notified in the notice and it is the policy of the company 

not to add items to the agenda without advance notice to 

shareholders.

 Director election process allows shareholders to vote for 

an individual nominee.

Article 3 Role of stakeholders 
 The Board realizes the importance of various stakeholders 

group like Shareholders, Customers, Business Partners, 

Community & Environment, Suppliers, Management and 

employees, bankers and financial institutions, statutory auditors, 

the state, trade union etc and respect their rights and mutual 

agreement with the company is also followed.

 The company is a representative of the shareholders, is 

committed to conducting business with transparency, to put in 

place reliable financial and accounting systems, and to deliver 

optimum shareholder satisfaction. To achieve this, company 

takes into account the long term growth and reasonable sustained 

returns. The executive board and all employees discharge their 

duties truthfully and honestly, manage the Company’s business 

to the best of their capabilities and exercise due care. The 

company and its employees refrain from any activities that could 

cause conflicts of interest and serve self-interest. Confidential 

information is not divulged to outside parties.

 The senior management of the company regularly meets 

various stakeholder groups to understand their views and needs 

and ensures that the recommendations of various groups are 

given due importance and implemented in the best interest of 

the company and for the fair and appropriate treatment to all 

parties concerned.
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ หลาย

โครงการ เช่น การให้ทนุการศกึษา, บรจิาคโลหติ, บรจิาคสิง่ของช่วยเหลอื

ผู้ประสบอุทกภัย และโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ทำาที่วัด และมีการให ้

ความช่วยเหลือต่างๆ กับภาครัฐ เป็นต้น

 บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีความสำาคัญและเป็นทรัพย์สิน

อันมีค่าของบริษัท พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ซึ่ง

บริษัทได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น วงจรคุณภาพ Quality Control Circles 

(QCC), กิจกรรมข้อเสนอแนะ “KAIZEN” Suggestion System (KSS), 

กจิกรรมการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (TPM), กจิกรรมคุณภาพชวีติ 

Quality of Life Club, การประชุมทุกวันตอนเช้า, การจัดกลุ่มทำางาน

ระหว่างฝ่าย รวมทัง้การเตรยีมรายละเอียดและจดัตารางการอบรมรายปี

ให้พนกังานแต่ละคน เพือ่ทีจ่ะได้ปรบัปรงุพัฒนาทกัษะในการทำางานใน

หลายๆ ทักษะเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานและองค์กร นอกจาก

นั้นบริษัทยังได้มีการสำารวจสุขภาพขององค์กร Organizational Health 

Survey (OHS) ของผูบ้รหิาร, หวัหน้างาน และ พนกังานทัว่ไป นอกจากนี้

ยังได้นำาข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ

ทำาให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีข้ึนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้

มีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับเจ้าหนี้, ธนาคาร รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ

ด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บรษิทัได้เปิดเผยสารสนเทศ ทีเ่ป็นข้อมลูสำาคญัของบรษิทั รวมถงึ 

รายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่อ

งอืน่ๆ ตามเกณฑ์ที ่ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. กำาหนด อย่างถกูต้อง ชดัเจน ครบ

ถ้วน เข้าใจง่าย โปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้งรายงาน

นโยบายและผลของการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการไปใช้ ได้แสดงไว้

ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี 

(แบบ 56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปีด้วย

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัย์

โดยใช้ข้อมลูภายใน หรอื การนำาข้อมลูภายในไปเปิดเผยกบับคุคลอืน่อนั

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น ผู้บริหารต้อง

มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน 

หลักทรัพย์ต ่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่นบัเป็น

อกีหนึง่มาตราการสำาคญัทีจ่ะส่งเสรมิการกำากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน

ได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการได้กำาหนดให้มีการทบทวนสถานะ 

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส

 The company regularly meets its, customers, conducts 

annual customer satisfaction surveys, employee satisfaction 

surveys, arranges customer visits to company, organize vendor 

conferences, meet various government agencies, participate in 

community development projects etc to meet requirements of 

various stakeholders groups.

 The company takes active participation in various social 

& community development projects like scholarship programs, 

blood donation, support during flood, adopt village, support the 

community programs at temples and support various government 

initiatives.

 The company’s believes that its employees are the most 

important and valuable assets of the company and strongly 

encourages the employee to participate in various developmental 

activities like Quality Control Circles (QCC), “KAIZEN” 

Suggestion System (KSS), Total Productive Maintenance 

implementation (TPM), Quality of Life Club, morning meetings, 

cross functional performance team and also prepares a detailed 

and intensive annual training program for each employee to 

continuously improve their performance and develop 

multi-skills for mutual benefit. The company also conducts 

Organizational Health Surveys (OHS) to take into confidence 

the views of managerial & supervisory level employees and 

implement various suggestions for continuous improvement. 

The company also has excellent relationship with all its 

creditors, bankers, financial institutions etc. 

Article 4 Disclosure and Transparency 
 Company discloses information on material matters 

regarding the company, including financial report, non-financial 

information and other information as stipulated by SET and 

SEC that are accurate, clear, complete, easy to understand, 

transparent, adequate, reliable and timely, and which have been 

screened according to prescribed procedures. Governance 

policy and its implementation is also reported in the annual 

registration statement (Form 56-1), annual report (Form 56-2) 

in Thai and English to ensure equitable access by shareholders. 

The company also reports on the responsibilities of the Board 

of Directors for the financial statements which appears together 

with the report of the independent auditors in the annual report.
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 ตามข้อบงัคับของบรษิทัฯ คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบด้วย

กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร และ 

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด 

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน  

10 ท่าน บริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 6 ท่าน ซึ่งมากกว่าข้อกำาหนด

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่อง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึง่ต้องมกีรรมการอสิระมากกว่าเท่ากับ 

1ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 บริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเหมือนกับ 

ข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ประธาน

กรรมการบรษิทัฯ มไิด้เป็นบคุคลเดยีวกบัประธานบรษิทัฯ และไม่มคีวาม

สมัพันธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร ทำาให้สามารถสร้างกลไกเพือ่ถ่วงดลุอำานาจ

ภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้

จดัให้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน

ระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายบรหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏิบติัหน้าทีใ่ห้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบรษิทั และมตทิีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำารง

ตำาแหน่งที่แน่นอน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำาหนดไว้ว่า  

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการจำานวน 1 ใน 3 ออก

จากตำาแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตำาแหน่งและสามารถกลบัเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้อกีถ้ามกีาร

เลือกตั้ง

 อนึ่ง จากหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เสนอแนะให้กรรมการ

รายหนึ่งรายใดควรดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 

บรษิทันัน้ ปรากฏว่ามกีรรมการบรษิทั 1 ท่าน คือ นายประกติ ประทปีเสน 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ดำารงตำาแหน่ง

เป็นกรรมการบริษทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั อย่างไรกต็าม จากการ

ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้และได้ใช้ความรู ้ความสามารถ รวมทัง้

อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

 บริษัทมีระบบการติดตามดูแลการดำาเนินงานและการกำาหนด

ทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย การกำาหนดทิศทางให้บุคคลที่

บริษัทฯ แต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ 

และรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ สามารถตดิตามควบคมุดแูลการดำาเนนิงาน

ของบริษัทย่อย

 Board of Director in its meeting held on 2nd March 2009 

approved the conflict of Interest policy and Insider Information 

Guideline to prevent the use of insider information for insider 

trading or related party transactions. Executive are responsible 

for reporting ownership in Securities each time they are acquired 

and disposed to the Office of Securities and Exchange 

Commission according to Section 59 of the Securities and 

Exchange Act. This is a key tool in promoting corporate 

governance with respect to insider information. The board also 

requested directors and the executive to update the status of 

conflict of interest every quarter.

Article 5 Responsibilities of the Board

 5.1 Board Structure

 According to The Article of Association of Company, 

the Board of Director shall consist of not less than 5 persons, 

who are elected by a General Meeting , and not less than half 

of the total number of directors shall have residence within the 

Kingdom of Thailand and must have qualification as prescribed 

by the law. 

 At present, the Board of Director consists of 10 directors. 

The Company has 6 independent directors, which is more than 

SEC requirement for the composition of the Board that at least 

one third of the Board membership is made up of independent 

directors. 

 The company has specified the qualification of 

independent directors same with regulation of the SEC and the 

SET. The chairman of the Board of Directors is not the same 

person as President and has no relationship with the 

managements. This has better enhanced the balance of power 

between the Board of Directors and the management.  

The Company has clearly separated and defined power and 

authorities among the Board and the management team.

 The Board of Director is responsible for overseeing the 

Company’s operation to comply with Laws, the Company’s 

objective and rules, as well as the resolutions of the shareholder 

meeting with honesty while preserving the company’s interests. 

The term of the Board of Directors has been clearly prescribed 

in the Company’s rules, which states that one third of the 

directors who has longest term, has to retire by rotation but can 

be reappointed if eligible.
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 เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ เพ่ือทำาหน้าที่

ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย ข้ันตอนกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการต้อง

ปฏิบัติ ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งการบันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นและมติที่ประชุม 

คณะกรรมการ ประสานงานการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร รายงานประจำาปี

และรายงานอื่นๆ ของบริษัทฯตามที่กำาหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

 5.2. คณะกรรมการชุดย่อย

 บริษัทได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการ

ดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน 

ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ 

และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 

 สำาหรบัในปี 2556-57 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุทัง้

สิน้ 5 ครัง้ ส่วนรายนามและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจ

สอบแต่ละท่านปรากฏอยูใ่นรายงานประจำาปี โดยมนีายปราพาท กุป้ต้า 

(ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเงนิ) เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

 ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ ยังมไิด้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนนอกเหนอื

จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำาหนดของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ การดำาเนินงานในด้านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น  

การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ บรษิทัได้กระทำาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั และ

โปร่งใส และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

  5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มบีทบาทสำาคัญในการกำาหนดวสิยัทศัน์ 

ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้ดูแลให้บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจ

เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลเพือ่ประโยชน์สงูสดุให้กบับรษิทัและผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้

คณะกรรมการได้จดัให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำาเนินการ 

ในเรื่องดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (ดูรายละเอียดตาม

หัวข้อเรื่องการกำากับดูแลกิจการ ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น) รวมทั้ง

ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ

 Referring to the Principles of Good Corporate Governance 

which suggests that each director should not serve not more 

than 5 Boards of listed companies; however, one director of the 

company, Mr. Prakit Pradipasen, serves more than 5 Boards of 

listed companies. Nevertheless, from his past performance,  

he has attended the meeting every time as the independent 

director and audit committee member of the company, used his 

knowledge, competence and devoted time to perform the 

responsibility competently and efficiently.

 The company has established the system to monitor the 

operation of its subsidiaries, the direction for its subsidiaries, 

and the direction to the person the company assigned to be the 

director or management executive and the reporting to the Board 

of Directors to ensure that the Company could monitor the 

operation of its subsidiaries.

 Company Secretary 

 The Board of Directors has appointed Company Secretary 

to provide advice on any laws, regulations, and procedures that 

the Board of Director has to follow. The Company Secretary is 

also responsible for the Board of Directors’ meeting, 

shareholders’ meeting, compliance of relevant laws and 

regulations on the information disclosure.

 5.2. Committees 

 The company has established the Audit Committee 

whereby the term of directors is 3 years. The Audit Committee 

consists of 3 independent directors, who are qualified according 

to the regulations of the SET and all members have knowledge 

and experience in accounting and finance. 

 In the year 2013-14, the committee held 5 meetings.  

The name and attendance of each member is presented in Annual 

Report. Mr. Prabhat Gupta, CFO serves as the secretary of the 

committee.

 Even though the Company has not set up other committees 

besides the Audit Committee, which are to be established in 

compliance with the regulations of the SET, all of the company’s 

practices in other areas such as determination of remuneration 

and election of directors are carried out in a careful, transparent 

and honest manner.



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE 69

ANNUAL REPORT 2014
THAI CARBON BLACK PCL.

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่อง

ความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเปิด

เผยการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายในเพื่อให้เกิดการบริหารที่รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความ

เสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในการดำาเนิน

ธุรกิจ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล

ระบบการควบคุมภายในทั้งหมดและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีระบบ

ควบคุมภายในที่ดี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนและแสดงความเห็น

สำาหรับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจ

ของธุรกิจหลักและกิจกรรมการทางการเงินที่สำาคัญได้เป็นไปตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

 5.4  การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการได้มกีารจดัประชมุอย่างน้อยหนึง่ครัง้ทกุๆ 3 เดอืน 

และบริษัทได้มีการจัดทำาวาระการประชุมเวียนไปยังกรรมการล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชมุ ซึง่ระหว่างการประชมุประธานทีป่ระชมุ

ได้มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่จะให้ทั้งผู้บริหารได้ให้ข้อมูล

ประกอบการอภปิรายในประเดน็สำาคญัๆ ของบรษิทั โดยกรรมการบรษิทั 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึก

รายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุ

ที่ผ ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 5.5  การประเมินตนเองของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะ กรรมการโดยรวม และ / หรือ เฉพาะในบางเรื่อง 

รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการด้วยตนเอง ทั้งนี ้

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาดำาเนินการในลำาดับถัดไป

 5.3  Role, Duties and Responsibility of the Board of 

Directors 

 The Board of Directors plays a very important role in 

establishing the company’s vision, mission and business 

strategies and also in ensuring compliance of the same efficiently 

and effectively for the overall benefit of the company and to its 

shareholders. In addition the Board establishes internal control 

systems and internal audit function and constantly monitors 

them though meetings of the Audit Committee.

 The Board of Directors has established written corporate 

governance policy and a Code of Business Ethics (See details 

under the section “Corporate Governance” in part of 

Shareholders’ rights) and monitors compliance of the same 

consistently.

 The Company’s Board of Directors has established 

guidelines for the careful consideration of transactions involving 

possible conflicts of interest for the Company and its 

shareholders, whereby anyone having an interest in an agenda 

item must disclose such interest to the meeting, and foregoes 

the right to take part in taking a decision on that item.

 The company places utmost importance on the system of 

internal control and internal audit for optimal performance and 

transparency of operations, reduce risk and to prevent or reduce 

losses that may occur to its operations. The Company’s Board 

of Directors has entrusted Audit committee for supervision and 

to oversee the implementation of internal control systems. 

 The report of the internal audit team is fully discussed 

with audit committee for its views and opinion and for the 

compliance of the same. The above framework helps to achieve 

independent compliance, control and ensures that the main 

operations and important financial activities of the company 

are conducted according to the laid down policies, and rules 

and regulations 

 5.4 Board of Directors’ meeting 

 The Board conducts its meeting at least once every three 

months and the meetings are scheduled in advance with notice 

circulated to all the directors at least 7 days in advance. During 

the meeting, the chairmen of the meeting encourages prudent 

consideration and allocate appropriate time for the management 

to present adequate issue and enough data for the directors to 

broadly discuss important matters. Directors can express their 
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 5.6  ค่าตอบแทน

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ

มีเพียงเบี้ยประชุม ซึ่งเหมาะสมและโปร่งใสเป็นไปตามข้อบังคับ 

ของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

ซึ่งสอดคล้องการผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบใน

แต่ละตำาแหน่งงาน 

 บริษัทได้เปิดเผยจำานวนค่าตอบแทนของกรรมการ, กรรมการ

ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงไว้ใน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหาร ของรายงานประจำาปี และ แบบ 56-1

 5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยมกีรรมการเข้าอบรมในหลกัสตูรดงักล่าว

ทั้งสิ้น จำานวน 3 คน จากกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น

จำานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

opinions openly and freely. A written record is made of each 

meeting and, once the minutes have been approved by the Board, 

they are kept available for directors and other concerned parties 

to examine.

 5.5 Assessment of Board’s Performance 

 The Company’s Board of Directors has not so far set up 

a system for assessing the Board’s overall performance nor its 

performance in specific areas, nor for regular self- assessment 

by the Board. The Board will give consideration to these matters 

in due course.

 5.6  Remuneration 

 The remuneration to directors and audit committee 

members is the meeting fee which is appropriate, transparent 

and in accordance with company’s Articles and Association 

and as approved by the meeting of shareholders.

 The remuneration for management is determined in 

accordance to the policies of the company, which corresponds 

to the performances of the company as well as that of each 

individual and is appropriate to their position and responsibilities. 

 The amount of fee and remuneration paid to directors, 

audit committee and senior management is separately disclosed 

in the Annual Report and form 56-1 under the section 

remuneration to Directors and the management.

 5.7 Board and Management Training 

 The Company’s director attended Directors Certification 

Program run by the Institute of Directors (IOD). At present,  

3 out of 5 local directors have attended the program which is 

60% of local directors.
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INTERNAL CONTROL
การควบคุมภายใน

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการควบคุมภายในโดย 

มุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ต่อการดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการตรวจสอบและการควบคุมภายในทั้งหมดของ

บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานหลักและข้อมูลกิจกรรมทางการ

เงินนั้นได้มีความถูกต้องเป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 

นอกจากนีบ้รษิทัมหีน่วยงานด้านตรวจสอบภายในของกลุม่บรษัิทได้เข้า

มาตรวจสอบการทำางานในทุกๆ หน่วยงานและทุกกิจกรรมของบริษัท 

ซึง่ได้นำารายงานการตรวจสอบและประเดน็สำาคัญในการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท และขอความเห็น

จากคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ต่างๆ ทีต่รวจพบ ซึง่การควบคุม

ภายในที่สำาคัญสามารถจำาแนกได้ดังนี้้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการ

ควบคมุภายในทีเ่หมาะสม โครงสร้างขององค์กรได้มกีารกำาหนด หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับทักษะความสามารถ และการมอบ

หมายอำานาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน บริษัทฯได้รับนโยบาย

จริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มอดิตยา เบอร์ล่า มาปฏิบัติ และได้มีการ

สื่อสารเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตาม SOP (Standard Operation Procedure) ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุดในการทำางาน

2. การบริหารความเสี่ยง

 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่

บริษัทฯ มีวิธีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและมาตรการ

บรรเทาอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการของผู้บริหารรับผิดชอบการ

บรหิารความเสีย่ง และยังมคีณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทำาการตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและให้

คำาแนะนำาฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการ

จัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 The company recognizes the importance of internal control 

and emphasize in particular that it is adequate, appropriate and 

bring efficiency in business operations. The Board entrusted 

Audit Committee with supervision and overseeing the 

implementation of internal control systems and internal control 

activities, to ensure that the main operations and important financial 

activities of the company are conducted according to the laid down 

policies, and rules and regulations. In additional to this the 

corporate audit division of the head office of the company performs 

the internal audit of all the important functions and activities of 

the company. The reports of internal auditors are put up and all 

important point are discussed with Audit Committee. The 

management gets the opinion of the Audit Committee on various 

internal control measures and on audit observations. The relevant 

important sections of internal control are as follows:

1. Organization and Environment

 The company promotes and encourages an appropriate 

internal control environment. The organization chart is clearly 

defined with roles, responsibilities, corresponding skill matrices, 

and delegation of authority. Business ethics policy of Aditya 

Birla Group has been adopted by the Company. The policy is 

periodically communicated to all the employees and signed by 

them as an understanding and commitment to follow. The company 

has developed employee accountability through “SOP” (Standard 

Operation Procedure) to ensure employee follow SOP to maximum 

effectiveness of work.

2. Risk Management

 The company recognized the importance of risk management 

which the company has a systematic method of risk identification, 

impact assessment, and mitigation. A committee of senior 

executives supervises risk management. Also the audit committee 

of Board reviews various risks associated with the business and 

advices management from time to time about the appropriateness 

of the company’s risk management policies and measures as well 

as monitoring of risk mitigation plans to ensure that those risks 

are managed and remain at an acceptable level.
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3. Control Activities

 The Company gives attention to the control activities that 

are in line with acceptable risk and suitable for business conditions. 

The control activities are spread through policies, standard 

procedures, reviews, audits, and corrective/preventive action plans. 

This framework is periodically reviewed to keep current with 

changing business conditions and technologies. The Company 

runs its accounting and information systems on SAP. The control 

framework is integrated in the SAP accounting and information 

system. The company also encourages its employees, through 

periodic communications, to follow the control activities. The 

operating results of the company are reviewed in detail at various 

levels up to the Board of Directors.

4. Information technology and communication systems

 The company has set up external and internal communication 

controls on information and communication to ensure  

the information is accurate, complete, timely and of high quality. 

The Company has an IT security policy for maintaining security 

and confidentiality of the information. Employees are periodically 

educated about use and maintaining security of IT systems. 

5. Monitoring System

 The Company continues to monitor and evaluate the 

effectiveness of internal control environment. There is a regular 

internal audit program, which is aligned to risk assessment.  

The audit includes not only effectiveness of the control 

environment but also on efficiency of operations. The management 

conducts Bi-weekly review meetings of all the functions on 

standard operating procedures. The Board of Directors and Audit 

Committee regularly review the internal control environment and 

effectiveness. The Board of Directors and Audit Committee  

have, in meeting on 22nd May 2014, reviewed the appropriateness 

and sufficiency of the internal control  and are of the opinion that 

the Company has good internal control system, which is adequate 

and reliable, and is sufficient to control and mitigate the risks 

associated with the running of normal business operations. 

3. มาตรการควบคุม

 บรษิทัฯ ให้ความสำาคญักบัมาตรฐานการควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ

เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับเงื่อนไขทาง

ธุรกิจ กิจกรรมการควบคุมจะทำาผ่านนโยบาย มาตรฐานการทำางาน  

การทบทวน การตรวจสอบและการวางแผนในการป้องกัน กรอบการ

ควบคุมได้ถูกทบทวนเป็นระยะๆเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพ 

ธุรกิจและเทคโนโลยี บริษัทได้ใช้ระบบบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

ผ่านโปรแกรม SAP ซึ่งกรอบการควบคุมได้ถูกรวมในโปรแกรม 

ดังกล่าวนี้แล้ว

 บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิให้พนกังานมกีารสือ่สารเป็นระยะเพ่ือติดตาม

มาตรการควบคมุ  ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ได้มกีารสอบทานอย่าง

ละเอียดจากหลายระดบัชัน้จนถงึคณะกรรมการ โดยผูบ้รหิารระดบัต่างๆ 

จนถึงคณะกรรมการบริษัท

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก

องค์กรเพ่ือสร้างความมั่นใจในความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ

คุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการกำาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในระบบสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล  

ซึ่งพนักงานได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ

5. ด้านระบบการติดตาม

 บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะมกีารตรวจสอบเป็นประจำาเพือ่ให้สอดคล้อง

กับการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพ

ต่อการควบคุมแต่ยังมีประสิทธิภาพต่อการดำาเนินงานอีกด้วย ผู้บริหาร

จดัให้มกีารประชมุในทกุสายงานเกีย่วกบัมาตรฐานการปฏบิตังิานทกุๆ 

สองสปัดาห์ คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีาร

ตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่  22 

พฤษภาคม 2557 ได ้มีความเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมและ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับที่เชื่อมั่นได้ และ

สามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
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RELATED PARTY AND CONNECTED TRANSACTIONS
รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการ/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจจะเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท คือการทำารายการระหว่างบริษัท กับบริษัท

ร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน หรือมี

กรรมการร่วมกันกับบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน)

 รายการที่เกี่ยวโยงกัน:

 1. การให้การคำ้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทได้ออกหนังสือรับรองภาระวงเงินสินเช่ือของบริษัท  

อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี (AFCO) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมใน

ประเทศอียิปต์ ในวงเงิน 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้กับ

สถาบันการเงินในต่างประเทศ 2 แห่ง

  บริษัท ถือหุ้นในอเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี (AFCO) 

14.4% บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่อาจจะ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้ง TCB (24.98%) และ AFCO (14.4%)

  ความสมเหตุสมผลของรายการ

  บริษัทได้ให้การคำ้าประกันแก่ AFCO ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และการทำารายการดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการ

ทำารายการดงักล่าว อนึง่การคำา้ประกนัเป็นเรือ่งปกตทิีธ่นาคารและ

สถาบนัต้องการการคำา้ประกนัโครงการกูเ้งนิจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่

 2. การขายไฟฟ้าและไอนำ้า

  บรษิทัฯ ขายไฟฟ้าและไอนำา้ซึง่ได้จากขบวนการผลติคาร์บอน

แบล็คให้กับบริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.98  

ของบริษัท

  ความสมเหตุสมผลของรายการ

  บริษทัฯ ได้ขายไฟฟ้าและไอนำา้ทีไ่ด้จากขบวนการผลติให้กบั

บรษิทัไทยเรยอน จำากดั (มหาชน) เป็นไปตามการดำาเนินธรุกิจปกติ

ของบริษัท โดยค่าไฟฟ้าที่บริษัทขายอ้างอิงจากราคาที่การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ส่วนค่าไอนำ้าบริษัทก็อ้างอิงจากค่าพลังงานไอนำ้าซึ่ง

อิงสูตรการคำานวนจากค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทำา

รายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำาธุรกิจปกติของบริษัทซึ่ง

โดยมีการอิงราคาตลาดและราคาที่ทำาการซื้อขายเป็นราคาสมเหตุ

สมผล

 สำาหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ได้แสดงไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบข้อที่ 6

The Related parties and transactions with them
 The connected transactions are transaction between the 
company, its associated companies or related companies which 
have same major shareholder and / or have common directors 
or owners. 

 Connected transaction:
 1. Corporate guarantees for related company’s credit 

facilities
  The company has given undertaking for a maximum 

amount of US$ 4.6 million to the two overseas financial 
institutions to obtain various credit facilities by M/S 
Alexandria Fiber S.A.E., Egypt (AFCO). 

  The Company owns 14.40% of Alexandria Fiber S.A.E., 
Egypt (AFCO). Thai Rayon Pcl, which owns 24.98% of 
Equity shares of Thai Carbon Black Pcl, also owns 14.40% 
of Alexandria Fiber S.A.E., Egypt.  

  Rationale of transaction
  Company provided guarantee to AFCO in proportion 

of its shareholding in the company. The transaction was 
approved by the Audit Committee and the Board of 
Director also and it is a normal requirement for Banks / 
Financial institutions to ask such guarantee from the major 
shareholder for financing the project.

 2. Sale of steam & power
  Thai carbon black Pcl is having the transaction of sell 

of electricity and steam to Thai Rayon Pcl., which is 
generated from the waste heat gases generated during its 
process of manufacturing of carbon black.

  Thai Rayon Pcl, owns 24.98% of Equity shares of 
Thai Carbon Black Pcl

  Rationale of transaction
  The company sells electricity and steam which is 

generated during the process of manufacturing of carbon black 
to Thai Rayon Pcl, in the normal course of business. The 
electricity selling price is based on PEA electricity selling 
price and steam selling price is based on energy value of steam 
linked with PEA electricity selling price. The audit committee 
reviewed the transaction and considered this transaction as 
normal business transaction with underlying market price and 
selling price as reasonable.

 The complete details of related party transactions with 
subsidiary and related companies are given in note no.6 of 
financial statement.
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียนผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับ 

ผิดชอบดแูลกจิการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี มีการกำากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจำาปี ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ  

งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมำ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้คณะกรรมการ 

มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้

งบการเงนินีส้ามารถเชือ่ถอืได้ มรีะบบการป้องกนัทีด่ไีม่มรีายการทจุรติ

หรือมีการดำาเนินการที่ผิดปกติ การทำารายการเกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็น

ธรุกจิปกตทิัว่ไปอย่างสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิทฯ 

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ทบทวนคุณภาพของรายงานทาง 

การเงินเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนีใ้นรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของ 

บรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัน่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจอย่างมี

เหตผุลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วันที ่31 มนีาคม 

2557

To the Shareholders

Thai Carbon Black Public Co., Limited

 The Board of Directors’ responsibility is to supervise the 

Company’s operations to ensure that they are in line with the 

good corporate governance policies and that financial statements 

and financial data appeared in the Company’s annual report 

contains accurate, complete and adequate information. Their 

duty is also to make sure that the financial statements are 

prepared in line with the generally accepted accounting 

principles practiced in Thailand and an appropriate accounting 

policy is being chosen and carefully pursued on a regular basis. 

In addition, the Board of Directors also have to ensure that the 

Company has an effective internal control system for the 

credibility of its financial statements, that a proper system is in 

place to prevent unusual transactions, that a connected 

transaction that might lead to possible conflicts of interest is 

reasonably carried out during a normal course of business for 

the Company’s maximum benefits and that relevant laws and 

regulations are complied with. 

 The Board has appointed the Audit Committee which 

comprises of independent directors, to review the quality of the 

financial reports to ensure that accounting records are correct, 

complete, timely and able to present fraud or material irregular 

operations.  The Audit Committee’s opinion is presented in the 

Audit Committee’s report to the shareholder which is part of 

this annual report.

 In this regard, the Board of Directors is of the opinion 

that the Company’s overall internal control system is able to 

create credibility and reliability of the company’s financial 

statements for the year ended 31st March 2014.

นายประกิต ประทีปะเสน

กรรมการ

Mr. Prakit Pradipasen

Director
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ANNUAL REPORT 2014
THAI CARBON BLACK PCL.

AUDITORS OF THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES 
AND ASSOCIATES
รายละเอียดผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

1.    ค่าสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท ชื่อสำานักงานสอบบัญชี

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) บริษัทสำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ประเทศไทย

เบอร์ลา คาร์บอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี ไม่มีผู้สอบบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างเริ่มดำาเนินกิจการ

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัทสำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ประเทศไทย

พี ที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์      Deloitte, ประเทศอินโดนีเซีย

Ameri Blend Inc, USA. ไม่มีผู้สอบบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างเริ่มดำาเนินกิจการ

Indigold Carbon, Mauritius KPMG, LLP

2.   ค่าสอบบัญชี - บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) (สำาหรับเดือนเมษายน 2556 - มีนาคม 2557)

ค่าสอบบัญชี         950,000 บาท

ค่าตรวจสอบงานที่เกี่ยวกับ BOI   200,000 บาท

1.    Auditors 

 The detail of auditors of company and its subsidiaries and associated companies are as below:

Company name Audit firm

Thai Carbon Black Pcl EY Office Limited, Bangkok, Thailand

Birla Carbon Mexico, S.A.DE C.V. No auditor appointed (as company is in initial stage 
of activities)

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd. EY Office Limited Bangkok, Thailand

P.T. Indo Liberty Textiles Deloitte, Indonesia

Ameri Blend Inc, USA. No auditor appointed (as company is in initial stage 
of activities)

Indigold Carbon, Mauritius KPMG, LLP

2.   Audit fee - Thai Carbon Black Pcl (Period April 2013 to March 2014)

Audit fee     Baht 950,000

BOI Certificate fee   Baht 200,000
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย              
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนรวม  งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการ
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ความรับผดิชอบของผูบริหารตองบการเงนิ 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจาก             
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ           
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง                 
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื ่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและ                     
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนอ                     
งบการเงินโดยรวม  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน)



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE 77

รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

2

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 
ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแส 
เงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะ
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 

 

 

 

เติมพงษ โอปนพันธุ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

(เดิมช่ือ “บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด”) 

กรุงเทพฯ: 22 พฤษภาคม 2557 
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 573,414,161           260,363,223           573,243,454           254,125,509           
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 8 1,748,475,341         1,673,110,333         1,748,475,341         1,611,972,763         
สินคาคงเหลือ 9 1,097,357,851         1,751,997,486         1,097,357,851         1,616,346,105         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 117,093,395           164,706,816           116,163,202           133,307,844           
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,536,340,748         3,850,177,858         3,535,239,848         3,615,752,221         
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                              -                              12,853,530             12,853,530             
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 3,044,773,735         2,756,002,240         786,981,083           786,981,083           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 1,639,962,661         1,744,358,116         1,639,962,661         1,846,560,162         
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6 5,608,476,630         5,065,441,890         5,608,476,630         5,065,441,890         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 1,738,862,949         2,399,671,213         1,738,862,949         1,945,267,357         
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,270,488               1,564,042               1,270,488               1,564,042               
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 52,348,327             24,072,475             52,348,327             176,914,712           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 10,410,005             19,332,712             7,490,578               2,692,733               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,096,104,795       12,010,442,688       9,848,246,246         9,838,275,509         
รวมสินทรัพย 15,632,445,543       15,860,620,546       13,383,486,094       13,454,027,730       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 -                              670,563,985           -                              -                              
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                              88,924,660             -                              -                              
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน 15 551,281,735           539,905,008           551,281,735           454,894,980           
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 16 993,781,250           871,675,000           993,781,250           871,675,000           
ภาษีเงินไดคางจาย -                              113,977,483           -                              113,977,483           
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 172,012,484           72,618,665             171,915,185           48,419,819             
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,717,075,469         2,357,664,801         1,716,978,170         1,488,967,282         
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 2,411,792,484         3,038,753,658         2,411,792,484         3,038,753,658         
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17 101,225,502           100,499,241           101,225,502           100,499,241           
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 8,853,378               40,507,457             8,853,378               40,507,457             
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,521,871,364         3,179,760,356         2,521,871,364         3,179,760,356         
รวมหนี้สิน 4,238,946,833         5,537,425,157         4,238,849,534         4,668,727,638         
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000           300,000,000           300,000,000           300,000,000           
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 930,000,000           930,000,000           930,000,000           930,000,000           
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 30,000,000             30,000,000             30,000,000             30,000,000             
   ยังไมไดจัดสรร 10,670,841,643       9,711,509,895         7,884,636,560         7,525,300,092         
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (537,342,933)          (648,314,506)          -                              -                              
รวมสวนของผูถือหุน 11,393,498,710       10,323,195,389       9,144,636,560         8,785,300,092         
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 15,632,445,543       15,860,620,546       13,383,486,094       13,454,027,730       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
(หนวย: บาท)
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556
รายได
รายไดจากการขาย 7,788,947,290         2,122,439,537         7,788,947,290         2,122,439,537         
เงินปนผลรับ 11, 12 45,147,377              -                               86,182,412              -                               
ดอกเบี้ยรับ 239,613,742            48,403,459              239,613,742            48,752,412              
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 10 132,175,217            -                               (99,157,440)             -                               
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                               92,810,604              -                               92,810,604              
รายไดอื่น 8,656,827                1,852,014                8,656,827                1,852,014                
รวมรายได 8,214,540,453         2,265,505,614         8,024,242,831         2,265,854,567         
คาใชจาย
ตนทุนขาย 6,539,333,474         1,848,533,791         6,539,333,474         1,848,533,791         
คาใชจายในการขาย 162,225,014            36,154,017              162,225,014            36,154,017              
คาใชจายในการบริหาร 254,086,865            53,494,656              254,243,875            53,457,404              
ผลขาดทุนจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                               -                               -                               64,477,133              
ผลขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุน 10, 12 104,395,455            -                               206,597,501            548,252,552            
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 25,643,504 -                               25,958,065 -                               
รวมคาใชจาย 7,085,684,312         1,938,182,464         7,188,357,929         2,550,874,897         
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 1,128,856,141         327,323,150            835,884,902            (285,020,330)           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 250,999,571            76,118,062              -                               -                               
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน
   และคาใชจายภาษีเงินได 1,379,855,712         403,441,212            835,884,902            (285,020,330)           
คาใชจายทางการเงิน (189,499,407)           (40,561,024)             (189,499,407)           (40,909,977)             
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 1,190,356,305         362,880,188            646,385,495            (325,930,307)           
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 21 34,266,332              (69,410,476)             (118,575,905)           53,135,461              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง 1,224,622,637         293,469,712            527,809,590            (272,794,846)           
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (96,817,767)             (59,773,652)             -                               -                               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,127,804,870         233,696,060            527,809,590            (272,794,846)           

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 22
   กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง 4.08                         0.98                         1.76                         (0.91)                        
   ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (0.32)                        (0.20)                        -                               -                               
   กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 3.76 0.78 1.76 -0.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,127,804,870         233,696,060            527,809,590            (272,794,846)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
   ของบริษัทยอยที่เปนเงินตราตางประเทศ (5,100,442)               7,922,662 -                               -                               
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
   ของบริษัทรวมท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 78,806,960 (86,709,214)             -                               -                               
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัย (4,341,403)               -                               (4,341,403)               -                               
ผลกระทบภาษีเงินได 21 868,281 -                               868,281 -                               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 70,233,396              (78,786,552)             (3,473,122)               -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,198,038,266         154,909,508            524,336,468            (272,794,846)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี 1,190,356,305         362,880,188            646,385,495            (325,930,307)           
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (96,817,767)             (59,773,652)             -                               -                               
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง 1,093,538,538         303,106,536            646,385,495            (325,930,307)           
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 392,139,857            122,387,237            348,923,109            96,945,057              
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (566,826)                  83,281                     -                               -                               
   คาปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (โอนกลับ) (17,179,516)             4,648,393                -                               -                               
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (250,999,571)           (76,118,062)             -                               -                               
   ผลขาดทุนจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                               -                               -                               64,477,133              
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (132,175,217)           -                               99,157,440              -                               
   ผลขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุน 104,395,455            -                               206,597,501            548,252,552            
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (1,044,065)               1,001,487                (1,044,065)               -                               
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (142,024,292)           47,466,446              (142,024,292)           44,209,313              
   ขาดทุน (กําไร) จากตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 262,505,952 (126,334,697)           262,505,952            (126,334,697)           
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 14,728,592              2,583,664                14,728,592              2,583,664                
   เงินปนผลรับ (45,147,377)             -                               (86,182,412)             -                               
   ดอกเบี้ยรับ (239,786,865)           (48,416,103)             (239,613,742)           (48,752,412)             
   คาใชจายดอกเบ้ีย 150,411,075            50,754,830              125,386,896            40,728,377              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 1,188,795,740         281,163,012            1,234,820,474         296,178,680            
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 32,729,339              (372,689,852)           104,000,361            (369,264,690)           
   สินคาคงเหลือ 541,440,452            1,164,783,608         518,988,254            1,167,670,927         
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (49,521,073)             57,695,159              (52,832,609)             56,276,944              
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (8,087,110)               330,904                   (6,952,811)               (299,899)                  
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 116,800,875            (636,434,913)           125,284,529            (635,377,977)           
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (19,424,978)             (5,292,808)               (12,675,888)             (3,381,951)               
   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (14,002,331)             (6,298,500)               (14,002,331)             (6,298,500)               
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,788,730,914         483,256,610            1,896,629,979         505,503,534            
   จายดอกเบ้ีย (150,807,451)           (50,913,984)             (125,783,272)           (40,887,531)             
   จายภาษีเงินได (213,235,412)           (79,717)                    (213,235,412)           (79,717)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,424,688,051         432,262,909            1,557,611,295         464,536,286            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน สําหรับป สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 86,182,412              -                               86,182,412              -                               
เงินสดจายสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) (124,467,643)           -                               (99,157,440)             -                               
เงินจายลวงหนาคาซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 1,754,665                1,376,999                1,754,665                1,376,999                
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (110,160,982)           (59,821,450)             (109,889,146)           (53,039,128)             
เจาหนี้คาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (29,025,417)             10,987,846              (29,025,417)             10,987,846              
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,044,065                -                               1,044,065                -                               
ดอกเบี้ยรับ 13,836,729              116,149                   13,763,761              103,505                   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (160,836,171)           (47,340,456)             (135,327,100)           (40,570,778)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (49,350,392)             (277,845,915)           -                               (178,000,000)           
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน 262,788,523            88,924,660              -                               -                               
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (938,166,250)           -                               (938,166,250)           -                               
เงินปนผลจาย (165,000,000)           -                               (165,000,000)           -                               
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (889,728,119)           (188,921,255)           (1,103,166,250)        (178,000,000)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (61,072,823)             26,478,494              -                               -                               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 313,050,938            222,479,692            319,117,945            245,965,508            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 260,363,223            37,883,531              254,125,509            8,160,001                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 573,414,161            260,363,223            573,243,454            254,125,509            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

สวนตางของราคา
ซื้อเงินลงทุนใน

ทุนเรือนหุน บริษัทยอยกับ รวม รวม
ที่ออกและ สวนเกนิ มูลคาตามบัญชีของ องคประกอบอื่น สวนของ
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย บริษัทรวม สวนไดเสียที่ไดมา ของสวนของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 300,000,000    930,000,000    30,000,000      9,477,813,835        (3,161,620)          (529,101,279)        (37,265,055)               (569,527,954)         10,168,285,881      
กําไรสําหรับงวด -                       -                       -                       233,696,060           -                          -                             -                                 -                              233,696,060           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       -                              7,922,662           (86,709,214)          -                                 (78,786,552)           (78,786,552)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2556 300,000,000    930,000,000    30,000,000      9,711,509,895        4,761,042           (615,810,493)        (37,265,055)               (648,314,506)         10,323,195,389      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 300,000,000    930,000,000    30,000,000      9,711,509,895        4,761,042           (615,810,493)        (37,265,055)               (648,314,506)         10,323,195,389      
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) -                       -                       -                       -                              -                          -                             37,265,055                37,265,055            37,265,055             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                       -                       -                       (165,000,000)          -                          -                             -                                 -                              (165,000,000)          
กําไรสําหรับป -                       -                       -                       1,127,804,870        -                          -                             -                                 -                              1,127,804,870        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                       -                       -                       (3,473,122)              (5,100,442)          78,806,960           -                                 73,706,518            70,233,396             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 300,000,000    930,000,000    30,000,000      10,670,841,643      (339,400)             (537,003,533)        -                                 (537,342,933)         11,393,498,710      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

ที่เปนเงินตราตางประเทศ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
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85 รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 300,000,000                 930,000,000                 30,000,000                   7,798,094,938              9,058,094,938              
กําไรสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   (272,794,846)                (272,794,846)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 300,000,000                 930,000,000                 30,000,000                   7,525,300,092              8,785,300,092              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 300,000,000                 930,000,000                 30,000,000                   7,525,300,092              8,785,300,092              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                                   -                                   -                                   (165,000,000)                (165,000,000)                
กําไรสําหรับป -                                   -                                   -                                   527,809,590                 527,809,590                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                                   -                                   -                                   (3,473,122)                    (3,473,122)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 300,000,000                 930,000,000                 30,000,000                   7,884,636,560              9,144,636,560              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

1

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  
 บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของสํานักงานและโรงงานของบริษัทฯตั้งอยูท่ี 

 สํานักงาน:  888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 

 โรงงาน:  44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดอางทอง 

1.2 การเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหเปล่ียนวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 31 ธันวาคม เปนวันที่ 31 มีนาคม โดยเร่ิมตั้งแตงวดบัญชีส้ินสุดวันที่                     
31 มีนาคม 2556 เปนตนไป งบการเงินของงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 จึงไดจัดทําสําหรับ
ระยะเวลาสามเดือนเทานั้น 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
(ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ไทย คาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
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รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

2

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ 

อัตรารอยละ 
ของการถือหุน 

   2557 2556 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ผลิตผงคารบอน จีน - 100 
บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี ว ี ผลิตผงคารบอน 

(ยังไมเริ่มดําเนินงาน) 
เม็กซิโก 98 98 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา 
คารบอน จํากัด ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวได
แสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน   

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ อยางไรก็ตามสวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมดังกลาวเปนจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ บริษัทฯจึงไมไดแสดงเปนรายการแยกตางหาก
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม  
 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557
   
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 
1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมตีัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

ร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

   
ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.3 ลูกหนี้การคา 
 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ             

(ถามี) สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้   

4.4 สินคาคงเหลือ 
 สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 

 วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุโรงงาน แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)   

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน     
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ
โอนเปล่ียน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 

และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  
 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณดังนี้  
   อาคารและถนน    - 20, 25 ป 
   โรงงานและเคร่ืองจักร   - 5, 10 ป 
   เคร่ืองตกแตงและอุปกรณ  - 5, 10 ป 
   ยานพาหนะ    - 4, 5 ป 
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 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดต้ังและกอสราง 
4.7 ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวด
ท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น  

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
บริษัทฯบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน (ซอฟทแวรคอมพิวเตอร) ตามราคาทุน หลังการรับรูรายการคร้ัง
แรกจะแสดงมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากดัอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน 
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีอายุใหประโยชนโดยประมาณเทากับ 5 ป 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวย
สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE92

รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

7

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ
สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช
สินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี
กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการ
ประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมา
จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ี
ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด

รายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออก
จากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ี
เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลด    
แตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.14 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของนั้น โดย
ใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
ไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน 
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 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกีย่วของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.15 ตราสารอนุพันธ 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงไวในงบการเงินตามมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนที่ยัง

ไมเกิดข้ึนจริงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแสดงไวในงบการเงินตามมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนที่ยังไม

เกิดข้ึนจริงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน  

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไป 
 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไป เม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง

อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝาย
บริหาร 
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 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหา

ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชใน
แบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ีฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใช

หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน
เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา  

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

สําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด
สามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี
31 มีนาคม 

2556 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ดอกเบี้ยรับ อัตรา SIBOR (6 เดือน)     

+ 2% ตอป 
- - - 1 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ดอกเบี้ยรับ อัตรา LIBOR  

+ 3.5% ตอป 
256 35 256 35 

เงินปนผลรบั ตามมติทีป่ระชุมผูถือหุน 41 - 41 - 
ซ้ือสินคา ราคาเทียบเคียงกับ 

ราคาตลาด 
2 - 2 - 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
เงินปนผลรบั ตามมติทีป่ระชุมผูถือหุน 45 - 45 - 
ซ้ือสินคา ราคาเทียบเคียงกับ 

ราคาตลาด 
5 - 5 - 

ปนสวนตนทุนการผลิต - พลังงาน 
   ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 

ราคาเทียบเคียงกับ 
ราคาตลาด 

224 97 224 97 

คาใชจายอื่น ตามที่ตกลงรวมกนั 3 16 3 16 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวของกัน  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2557 และ  2556                   
มีรายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษัทยอย - - - 4,935 
บริษัทรวม 625,912 358,498 625,912 358,498 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุนรวมกัน) 46,464 76,713 46,464 75,483 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวของกนั 672,376 435,211 672,376 438,916 
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  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุนรวมกัน) 48,836 49,264 48,836 49,264 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวของกนั 48,836 49,264 48,836 49,264 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุนรวมกัน) - 88,925 - - 
รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน - 88,925 - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาวระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2557 และ 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

   (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที ่  คาเผื่อ กําไรที่ยังไม ณ วันที ่
 ลักษณะ 1 เมษายน  ผลขาดทุน เกิดข้ึนจริงจาก 31 มีนาคม 

เงินใหกูยืม ความสัมพันธ 2556 เพิ่มข้ึน จากเงินใหกูยืม อัตราแลกเปล่ียน 2557 
Indigold Carbon (Mauritius) 

Limited 
บริษัทรวม 

5,065,442 - - 543,035 5,608,477 
รวม  5,065,442 - - 543,035 5,608,477 

ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯไดแปลงยอดเงินใหกูยืมระยะยาวกับบริษัทยอยในตางประเทศ   
(บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด) ในบัญชีของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 64 ลานบาท 
เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 
บริษัทฯใหเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 172.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาแกบริษัท Indigold Carbon 
(Mauritius) Limited เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR + 3.5% ตอป และมีกําหนดชําระ
คืนในป 2559 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและ

ผูบริหาร ดังตอไปน้ี 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป 

สิ้นสุด 
วันที่ 31 มีนาคม  

2557 

สําหรับงวด        
สามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

2556 

สําหรับป 
สิ้นสุด 

วันที่ 31 มีนาคม 
 2557 

สําหรับงวด        
สามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

2556 
ผลประโยชนระยะสั้น 32,885 8,472 30,709 6,760 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,627 919 3,627 919 
รวม 36,512 9,391 34,336 7,679 

ภาระค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4.6 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือประเภทตางๆของบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี   

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 280 208 280 37 
เงินฝากธนาคาร 48,134 60,155 47,963 54,089 
ต๋ัวแลกเงิน 525,000 200,000 525,000 200,000 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 573,414 260,363 573,243 254,126 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหวาง 
รอยละ 0.75 ถึง 1.70 ตอป (2556: รอยละ 0.75 ถึง 2.15 ตอป) 

 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE 99

รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

14

8. ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน 
     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 43,872 66,569 43,872 65,340 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 43,872 66,569 43,872 65,340 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 968,512 1,057,125 968,512 1,018,878 
คางชําระ     
 ไมเกิน 1 เดือน  93,326 163,436 93,326 153,448 
 1 - 3 เดือน 1 729 1 729 
 3 - 6 เดือน 827 1,902 827 1 
 มากกวา 6 เดือน 24 1,007 24 1 
รวม 1,062,690 1,224,199 1,062,690 1,173,057 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (522) - - 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 1,062,690 1,223,677 1,062,690 1,173,057 
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,106,562 1,290,246 1,106,562 1,238,397 
ลูกหนี้อื่น     
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 13,409 14,222 13,409 - 
ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 625,912 358,498 625,912 362,124 
ลูกหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,592 10,144 2,592 11,452 
รวมลูกหนี้อื่น 641,913 382,864 641,913 373,576 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,748,475 1,673,110 1,748,475 1,611,973 
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9.  สินคาคงเหลือ 

    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคาสําเร็จรูป 313,368 649,620 - (15,808) 313,368 633,812 
วัตถุดิบ 642,910 960,877 - - 642,910 960,877 
อะไหลและวสัดุ
โรงงาน 141,080 157,308 - - 141,080 157,308 

รวม 1,097,358 1,767,805 - (15,808) 1,097,358 1,751,997 

    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคาสําเร็จรูป 313,368 526,174 - - 313,368 526,174 
วัตถุดิบ 642,910 933,692 - - 642,910 933,692 
อะไหลและวสัดุ
โรงงาน 141,080 156,480 - - 141,080 156,480 

รวม 1,097,358 1,616,346 - - 1,097,358 1,616,346 
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 
บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   รอยละ รอยละ   

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน  
จํากัด 

- 157             
ลานเรมินบจิีน 

- 100.00 - 699,734 

บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก  
   เอส เอ ดีอี ซี วี 

4.5             
ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

4.5             
ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

98.00 98.00 12,854 
 
 

12,854 
 
 

รวม     12,854 712,588 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษทัยอย    - (699,734) 
เงินลงทุนในบรษิทัยอย - สุทธิ     12,854 12,854 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย  
ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯไดทําขอตกลงกับบริษัทยอยในตางประเทศ (บริษัท เหลียวหนิง    
เบอรลา คารบอน จํากัด) เพื่อแปลงยอดเงินใหกูยืมระยะยาวในบัญชีของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 
64 ลานบาท เปนทุนท่ีเพิ่มในบริษัทยอยดังกลาว ซ่ึงการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ทําใหทุนชําระแลวของ      
บริษัทยอยเพิ่มข้ึนเปน 169.6 ลานเรนมินบิและบริษัทฯยังคงมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยเทาเดิม
คือรอยละ 100 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯจําหนายเงินลงทุนใน   
หุนสามัญของบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัดซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยมีทุนชําระแลวมูลคา
ประมาณ 169.6 ลานเรนมินบิ คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว โดย
บริษัทฯจะตองจายเงินเปนจํานวน 3.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 99 ลานบาท) ใหแกผูซ้ือ 
เพื่อใหการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวสําเร็จเนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวมีมูลคาของ
กิจการสุทธิติดลบ กลาวคือมีหน้ีสินรวมมากกวาสินทรัพยรวม บริษัทฯไดดําเนินการจําหนาย         
เงินลงทุนดังกลาวเสร็จส้ินในเดือนตุลาคม 2556  
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 รายละเอียดการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด (“บริษัทยอย”) มี
ดังตอไปน้ี 

         (หนวย: พันบาท)  
งบการเงินรวม  
รายการสินทรพัยและหนี้สินของบริษัทยอย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน:  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,996 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 132,975 
สินคาคงเหลือ 130,379 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27,257 
อาคารและอุปกรณ 449,755 
สินทรัพยอื่น 14,855 
รวมสินทรัพย 780,217 
เงินกูยืมระยะส้ัน 972,927 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 76,526 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,353 
รวมหนี้สิน 1,066,806 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน (286,589) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 17,676 
สวนตางของราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไดมา 37,265 
รวม (231,648) 
หัก: เงินจายเพิม่เติมใหแกผูซื้อตามสัญญาการโอนหุน 99,472 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (132,176) 
  
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ราคาทุนของเงินลงทุน  764,211 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุน (764,211) 
ราคาทุนสุทธิ ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน - 
เงินจายเพิ่มเติมตามสัญญาการโอนหุน 99,472 
ปรับผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (315) 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 99,157 
  
งบกระแสเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 24,996 
เงินจายเพิ่มเติมตามสัญญาการโอนหุน 99,472 
เงินสดจายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 124,468 
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11. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 
  จัดตั้งขึ้น  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 
   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล   ผลิตสิ่งทอ อินโดนีเซีย 40.00 40.00 196,948 196,948 607,524 667,580 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส          

(ประเทศไทย) จํากัด  
ผลิตสารเคมี ไทย 29.99 29.99 509,820 509,820 2,498,349 2,300,913 

บริษัท อเมริ เบลนด อิงค จัดหาและสํารองวัตถุดิบ สหรัฐอเมริกา 49.00 49.00 16,617 16,617 9,543 12,105 
Indigold Carbon (Mauritius) Limited บริษัทเพื่อการลงทุน มอริเชียส 20.59 20.59 63,596 63,596 466,361 391,215 
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     - - (537,003) (615,811) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     786,981 786,981 3,044,774 2,756,002 
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11.2 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวด บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน)   

จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางงวด เงินปนผลรับในระหวางงวด 
 สําหรับป 

สิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2557 

สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2556 

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่  

31 มีนาคม 2557 

สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2556 
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล              (44,512) (6,550) 15,544 - 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  222,927 22,118 25,491 - 
บริษัท อเมริ เบลนด อิงค (2,561) 769 - - 
Indigold Carbon (Mauritius) Limited 75,146 59,781 - - 
รวม 251,000 76,118 41,035 - 
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11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
    (หนวย: ลานบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวม กําไร (ขาดทุน) 
        

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 

 
สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้            
เท็กซไทล 

42.5 
ลานรูเปย 
อินโดนีเซีย 

42.5 
ลานรูเปย 
อินโดนีเซีย 

4,233 3,776 3,160 2,660 2,870 735 (111) (19) 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,700 
ลานบาท 

1,700 
ลานบาท 

11,379 9,747 2,982 2,052 14,056 2,806 743 74 

บริษัท อเมริ เบลนด อิงค 1 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

1 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

18 21 - - - - (5) 2 

Indigold Carbon (Mauritius) 
Limited 

10 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

10 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

46,331 38,210 45,629 38,045 39,637 9,417 365 290 
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สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล บริษัท อเมริ           
เบลนด อิงค และ Indigold Carbon (Mauritius) Limited คํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจัดทําโดย           
ฝายบริหารซ่ึงอยูระหวางการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว  อยางไรก็ตาม                 
ฝายบริหารของ บริษัทฯเช่ือวางบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสําคัญหากได
ถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทนั้น 

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 (หนวย: พันบาท) 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ       เงินปนผลรับ 
 

 
 
 

2557 

 
 
 

2556 

 
 
 

2557 

 
 
 

2556 

 
 
 

2557 

 
 
 

2556 

สําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 

2556 
 รอยละ รอยละ       
หุนสามัญ         
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี 14.40 14.40 163,754 163,754 265,956 265,956 - - 
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98 15.98 223,204 223,204 223,204 223,204 8,540 - 
หุนบุริมสิทธ ิ         
Blue Bucks Investment Pte Ltd - - 758,000 758,000 758,000 758,000 20,337 - 
Big Banyan Investment Pte Ltd - - 599,400 599,400 599,400 599,400 16,270 - 
   1,744,358 1,744,358 1,846,560 1,846,560 45,147 - 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของมูลคา      
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

   
(104,395) 

 
- 

 
(206,597) 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น   1,639,963 1,744,358 1,639,963 1,846,560 45,147 - 

 หุนบุริมสิทธิของ Blue Bucks Investment Pte Ltd (25,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และหุนบุ ริมสิทธิของ  Big Banyan Investment Pte Ltd (20,000,000 หุน  มูลค าหุนละ  1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เปนหุนบุริมสิทธิประเภทไมสะสมเงินปนผล เรียกไถถอนได ไมมีสวนรวมในการ
ประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 2.5 ตอป ในป
ท่ีมีการประกาศจายเงินปนผล  
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
อาคารและ

ถนน 
โรงงานและ 
เคร่ืองจักร 

เคร่ืองตกแตง 
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง 
ติดต้ังและ
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2556 138,225 635,118 5,656,938 82,043 20,284 233,111 6,765,719 
ซื้อเพิ่ม - 5,440 7,313 - - 47,068 59,821 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (5,440) (540) - (5,980) 
โอน - - 53,550 - - (53,550) - 
ผลตางจากการแปลงคา           
งบการเงิน - (6,795) (33,021) (322) (70) (293) (40,501) 

31 มีนาคม 2556 138,225 633,763 5,684,780 76,281 19,674 226,336 6,779,059 
ซื้อเพิ่ม - - 623 26 2,276 107,237 110,162 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 
โอน - 1,149 21,185 - - (22,334) - 
ขายสินทรัพยของ        
บริษัทยอย (หมายเหตุ 10) - (189,336) (908,572) (5,183) (1,912) (2,906) (1,107,909) 

ผลตางจากการแปลงคา           
งบการเงิน - 15,121 72,554 413 151 218 88,457 

31 มีนาคม 2557 138,225 460,697 4,864,201 71,528 16,751 308,551 5,859,953 
คาเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 - 253,777 3,953,155 73,996 12,045 - 4,292,973 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 10,638 101,619 499 583 - 113,339 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (4,439) (540) - (4,979) 

ผลตางจากการแปลงคา           
งบการเงิน - (2,263) (19,352) (267) (63) - (21,945) 

31 มีนาคม 2556 - 262,152 4,035,422 69,789 12,025 - 4,379,388 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - 20,997 334,795 1,698 2,021 - 359,511 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 

ขายสินทรัพยของ        
บริษัทยอย (หมายเหตุ 10) - 

 
(70,258) (581,808) (4,308) (1,780) - (658,154) 

ผลตางจากการแปลงคา           
งบการเงิน - 5,388 44,289 345 139 - 50,161 

31 มีนาคม 2557 - 218,279 3,826,329 67,515 8,967 - 4,121,090 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 มีนาคม 2556 138,225 371,611 1,649,358 6,492 7,649 226,336 2,399,671 
31 มีนาคม 2557 138,225 242,418 1,037,872 4,013 7,784 308,551 1,738,863 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด       
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 113,339 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 359,511 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน 
อาคารและ

ถนน 
โรงงานและ 
เคร่ืองจักร 

เคร่ืองตกแตง 
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง 
ติดต้ังและ
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2556 138,225 459,548 4,797,181 71,514 18,453 222,436 5,707,357 
ซื้อเพิ่ม - - 7,313 - - 45,726 53,039 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - - (540) - (540) 
โอน - - 44,268 - - (44,268) - 
31 มีนาคม 2556 138,225 459,548 4,848,762 71,514 17,913 223,894 5,759,856 
ซื้อเพิ่ม - - 623 - 2,276 106,991 109,890 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 
โอน - 1,149 21,185 - - (22,334) - 
31 มีนาคม 2557 138,225 460,697 4,864,201 71,505 16,751 308,551 5,859,930 
คาเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 - 197,056 3,454,466 65,311 10,399 - 3,727,232 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 4,249 82,573 492 583 - 87,897 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - - (540) - (540) 

31 มีนาคม 2556 - 201,305 3,537,039 65,803 10,442 - 3,814,589 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - 16,974 295,659 1,698 1,963 - 316,294 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 

31 มีนาคม 2557 - 218,279 3,826,329 67,492 8,967 - 4,121,067 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 มีนาคม 2556 138,225 258,243 1,311,723 5,711 7,471 223,894 1,945,267 
31 มีนาคม 2557 138,225 242,418 1,037,872 4,013 7,784 308,551 1,738,863 
คาเส่ือมราคาสําหรบังวด      
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 87,897 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 316,294 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
เงินประมาณ 2,442 ลานบาท (2556: 2,175 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,442 ลานบาท 2556: 2,164 
ลานบาท) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําสินทรัพยมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 จํานวน 1,430 
ลานบาท (2556: 2,139 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,430 ลานบาท, 2556: 1,721 ลานบาท) ไปค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน 
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14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
เงินกูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

- LIBOR+2, 
LIBOR+3, 
120% of   

PBOC base rate, 
140% of   

PBOC base rate 

- 
 
 
 
 
 

670,564 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

รวม   - 670,564 - - 

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 395,970 370,703 395,970 287,023 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 48,836 49,264 48,836 49,264 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน  17,654 47,253 17,654 47,253 
คาใชจายคางจาย 88,822 72,685 88,822 71,355 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 551,282 539,905 551,282 454,895 

16. เงินกูยืมระยะยาว 

    (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู 

อัตราดอกเบี้ย  
(รอยละตอป) 

 
การชําระคืน 

 
2557 

 
2556 

1 LIBOR + 2.30 ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน เริ่มต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2554 

3,449,841 3,986,631 

หัก: คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญชี (44,267) (76,202) 
รวม 3,405,574 3,910,429 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (993,781) (871,675) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,411,793 3,038,754 
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ยอดคงเหลือของเงินกู ยืมระยะยาวของบริษัทฯ  ณ  วันที่  31 มีนาคม  2557 เปนเงินกู ยืมใน                 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 106 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 136 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ทรัพยสินทางปญญา ผลตอบแทนที่มีสิทธิไดรับตามสัญญาท่ีระบุไว เชน สัญญาเงินใหกูยืมแกกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกัน สัญญากรมธรรมประกันภัย และสินทรัพยอ่ืนๆท่ีอยูนอกประเทศของบริษัทฯ 

ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฎิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารง
อัตราสวนทางการเงิน การจํากัดจํานวนเงินลงทุนในสินทรัพย และการกอภาระผูกพัน เปนตน 

17. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2556 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนงวด 100,499 104,214 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  6,436 1,610 
ตนทุนดอกเบี้ย 3,951 974 
ผลประโยชนที่จายในระหวางงวด (14,002) (6,299) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 
   ประกันภัย 

 
4,341 

 
- 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายงวด 101,225 100,499 
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 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังน้ี  
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2556 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  6,436 1,610 
ตนทุนดอกเบี้ย 3,951 974 
รวมคาใชจายท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 10,387 2,584 
คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปน้ีในงบกําไรขาดทุน   
ตนทุนขาย - - 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 10,387 2,584 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรูเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 4.3 
ลานบาท  

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2556 
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 4.0 4.0 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  9.0 9.0 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 5.0 5.0 

  

 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE112

รายงานประจ�าปี 2557
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)

27

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสี่ปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 101,225 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 100,499 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 104,214 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 101,066 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 98,839 

18. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป           
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบันบริษัทฯได
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

19. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2556 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 352,357 94,880 352,357 87,911 
คาเสื่อมราคา 316,294 113,339 316,294 87,897 
คาขนสง 156,027 37,235 156,027 34,749 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 5,814,084 1,737,411 5,812,084 1,671,114 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 336,252 274,510 212,806 281,934 
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20. การสงเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผงคารบอน ไฟฟา และไอน้ํา 

ภายใตเงื่อนไขตางๆท่ีกําหนดไว  บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ
ดังตอไปน้ี 
รายละเอียดของบัตรสงเสริมการลงทุน 
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 1502(2)/2552 1503(2)/2552 
2. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ   

2.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการผลิตผงคารบอนที่ไดรับการ
สงเสริม 

2.2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟาและไอน้ําที่ไดรับ
การสงเสริม 

- 
 
 

8 ป 

3 ป 
 
 
- 

2.3 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษี 

ไดรับ ไดรับ 

3. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 20 กันยายน  
2553 

7 มิถุนายน 
2553 

 รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 
 กิจการที่ไดรับการสงเสริม กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม รวม 
  

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป 
สิ้นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป 
สิ้นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
สิ้นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 
รายไดจากการขาย       
รายไดจากการขายในประเทศ 266,767 336,589 4,156,125 952,524 4,422,892 1,289,113 
รายไดจากการสงออก 127,098 97,812 3,238,957 735,515 3,366,055 833,327 

รวมรายไดจากการขาย 393,865 434,401 7,395,082 1,688,039 7,788,947 2,122,440 
รายไดจากการจําหนายไฟฟา
และไอนํ้า 212,480 64,085 139,471 33,252 351,951 97,337 

รายไดรวม 606,345 498,486 7,534,553 1,721,291 8,140,898 2,219,777 
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21. ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 
 
ภาษีเงินไดปจจุบนั:  
ภาษีเงินไดนิตบิุคคลสําหรับงวด 24,795 9,132 24,795 9,132 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิตบิุคคล 
   ของงวดกอน - 33,247 - 33,247 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว (59,061) 27,031 93,781 (95,515) 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน (34,266) 69,410 118,576 (53,136) 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสรุปไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 868 - 868 - 
 868 - 868 - 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ี
ใชสําหรับงวด สามารถแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 

 
สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2557 

สําหรับงวด 
สามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 

2556 
กําไร (ขาดทนุ) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคล 1,190,356 362,880 646,385 (325,930) 
อัตราภาษีเงินไดนติิบุคคล รอยละ 20 - 35 รอยละ 23 - 35 รอยละ 20 รอยละ 20 
กําไร (ขาดทนุ) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

คูณอัตราภาษ ี 238,087 72,572 129,277 (65,186) 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิตบิุคคลของงวดกอน - 33,247 - 33,247 
รายการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษทัยอย
ซ่ึงไมไดบนัทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีใน   
งวดกอน (152,842) - - - 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (46,266) - - - 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (50,200) (15,224) - - 
ขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุน 20,879 - 41,320 - 
ภาษีเงินไดทีไ่ดรับยกเวนจากกจิการที่ไดรับการ 
      สงเสริมการลงทุน (42,252) (21,259) (42,252) (21,259) 
เงินปนผลรบั (1,708) - (9,915) - 
คาใชจายตองหาม 478 115 478 115 
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มข้ึน (332) (53) (332) (53) 
ผลแตกตางชั่วคราวอืน่ (110) 12 - - 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดทีแ่สดงอยูในงบกําไรขาดทุน (34,266) 69,410 118,576 (53,136) 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
 (หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20,245 20,100 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 27,234 - 
อื่นๆ 4,869 3,972 
รวม 52,348 24,072 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญชี 8,853 15,241 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ - 25,266 
รวม 8,853 40,507 
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  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
คาเผ่ือผลขาดทุนจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ                 
ที่เก่ียวของกัน - 12,895 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - 139,948 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20,245 20,100 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 27,234 - 
อื่นๆ 4,869 3,972 
รวม 52,348 176,915 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญชี 8,853 15,241 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ - 25,266 
รวม 8,853 40,507 

22. กําไรตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (ไมรวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 
23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การผลิตและ
จําหนายผงคารบอน และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใช
เกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน 
ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงาน
ตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว  

 บริษทัยอยที่จําหนายไปในระหวางปปจจุบันดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานเดียวคือการผลิต
และจําหนายผงคารบอน โดยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย เปนจํานวน

เงินประมาณ 1,382 ลานบาท และ 753 ลานบาท ตามลําดับ (สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่                 
31 มีนาคม 2556: 413 ลานบาท และ 370 ลานบาท ตามลําดับ) 
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24. ขอมูลเพิ่มเติม 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

 (ตรวจสอบแลว) (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ไมไดตรวจสอบ) 
รายได     
รายไดจากการขาย 7,788,947 8,972,141 7,788,947 8,972,141 
เงินปนผลรับ 45,147 11,387 86,182 63,907 
ดอกเบี้ยรับ 239,614 205,129 239,614 205,478 
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนาย          
เงินลงทุนในบริษัทยอย 132,175 - (99,157) - 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 98,380 - 98,380 
รายไดอื่น 8,657 8,072 8,657 8,072 
รวมรายได 8,214,540 9,295,109 8,024,243 9,347,978 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 6,539,333 7,825,951 6,539,333 7,825,951 
คาใชจายในการขาย 162,225 159,518 162,225 159,518 
คาใชจายในการบริหาร 254,087 221,478 254,244 221,357 
ผลขาดทุนจากเงินใกกูยืมระยะยาวแก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 64,477 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงิน
ลงทุน 104,395 - 206,598 548,253 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 25,644 - 25,958 - 
รวมคาใชจาย 7,085,684 8,206,947 7,188,358 8,819,556 
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน  
   และคาใชจายภาษีเงินได 1,128,856 1,088,162 835,885 528,422 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 251,000 315,286 - - 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน 
   และคาใชจายภาษีเงินได 1,379,856 1,403,448 835,885 528,422 
คาใชจายทางการเงิน (189,499) (187,331) (189,499) (187,681) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 1,190,357 1,216,117 646,386 340,741 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 34,266 (147,678) (118,576) (25,133) 
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง 1,224,623 1,068,439 527,810 315,608 
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงาน        
ที่ยกเลิก (96,818) 

 
(203,625) - - 

กําไรสําหรับป 1,127,805 864,814 527,810 315,608 

 

งบกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557 และ2556 แสดงดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
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25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา             
รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก 
จํากัดและจะถูกจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ 
ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท 
(สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556: 2 ลานบาท) 

26. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาทตอหุน) 
เงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่           

31 ธันวาคม 2555 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2556 132,000 0.44 
เงินปนผลสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2556 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 

12 กรกฎาคม 2556 33,000 0.11 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2557  165,000 0.55 

27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
27.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนเปนจํานวนเงิน 54 ลานบาท 

(2556: 56 ลานบาท) ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ 
27.2 สัญญาคาสิทธิและความชวยเหลือทางเทคนิค 

ก) ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศ   
แหงหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเก่ียวกับการผลิตผงถานดํา โดยบริษัทฯ
ตกลงท่ีจะจายคาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

ข) ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัท             
ในตางประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับการรับขอมูลแหลงวัตถุดิบ 
แนวโนมของราคาวัตถุดิบ และการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงวัตถุดิบ โดย  
บริษัทฯตกลงท่ีจะจายคาสิทธิภายใตสัญญาดังกลาวเปนจํานวน 2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป 
สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 2 ป 
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27.3 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 
  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวน 12 ลานบาท และ 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับ
เจาหนี้จํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: ไมมี) และหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการใช
ไฟฟาและอ่ืนๆจํานวน 12 ลานบาท (2556: 12 ลานบาท) 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินลงทุน           
เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมแก
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการ
ใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคา
ท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือ
คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน และเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันที่แสดงอยูใน      
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน                    
สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตรา
ตลาดในปจจุบัน  
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 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 525 - - 48 - 573 0.75 - 1.70 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 1,748 1,748 -  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่

เก่ียวของกัน - - - 5,608 - 5,608 3.73 
 525 - - 5,656 1,748 7,929  
   
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น - - - - 551 551 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 3,406 - 3,406 2.55 
 - - - 3,406 551 3,957  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 525 - - 48 - 573 0.75 - 1.70 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 1,748 1,748 -  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่

เก่ียวของกัน - - - 5,608 - 5,608 3.73 
 525 - - 5,656 1,748 7,929  
   
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น - - - - 551 551 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 3,406 - 3,406 2.55 
 - - - 3,406 551 3,957  
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 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 260 - 260 0.75 - 2.15 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 1,673 1,673 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่

เก่ียวของกัน - - - 5,065 - 5,065 3.71 
 - - - 5,325 1,673 6,998  
   
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 670 - 670 2.21 - 7.20 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ 
      เก่ียวของกัน 

- - - 89 - 89 4.70 

เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น - - - - 540 540 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 3,910 - 3,910 2.51 
 - - - 4,669 540 5,209  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 254 - 254 0.75 - 2.15 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 1,612 1,612 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่

เก่ียวของกัน - - - 5,065 - 5,065 3.71 
 - - - 5,319 1,612 6,931  
   
หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น - - - - 455 455 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 3,910 - 3,910 2.51 
 - - - 3,910 455 4,365  
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 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปนเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

วงเงิน:  121.2 ลานเหรยีญสหรัฐอเมริกา โดยจะลดลงตามกําหนดการจายคืนเงนิกูยืมระยะยาว  
 (31 มีนาคม 2557: ยอดคงเหลือ 106 ลานเหรยีญสหรัฐอเมริกา) 

บริษัทฯจาย:  อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 1.040 และ 1.085 ตอไตรมาส 

บริษัทฯรับ: อัตราดอกเบ้ียลอยตวัตามอัตรา 3 months LIBOR ตอไตรมาส 

กําหนดเวลา: 20 มิถุนายน 2556 ถึง 20 มิถุนายน 2559 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขาย

สินคา การกูยืมเงิน และการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร            
ความเส่ียง 

 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย              

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 205 202 115 137 32.4432 29.3085 
เยน - - - 37 0.3155 0.3115 
รูป อินเดีย - - 16 4 0.5415 0.5406 

บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ   
สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.0 31.2 32.23-32.46 32.30-33.82 เมษายน-กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.5 24.5 29.41-29.42 29.31-30.02 เมษายน-กรกฎาคม 2556 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Cross currency swap agreement) 
เพื่อเปนเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศคงเหลือดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จํานวนสัญญา มูลคาสัญญา  

ป 2559 4 2,133 
ป 2560 1 626 
ป 2561 1 851 

28.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นโดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะ
ของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

28.3 การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ี

เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน 
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.37:1 (2556: 0.54:1) และ
เฉพาะบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.46:1 (2556: 0.53:1) 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited
Independent Auditor's Report 
To the Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Carbon Black Public 

Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial

position as at 31 March 2014, and the related consolidated statements of income, comprehensive 

income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary 

of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the 

separate financial statements of Thai Carbon Black Public Company Limited for the same period. 

Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements 

in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.             

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require 

that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 

assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's 

judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial 

statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 

for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.               

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 

presentation of the financial statements. 
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I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

my audit opinion. 

Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 

the financial position of Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries, and of 

Thai Carbon Black Public Company Limited as at 31 March 2014, and their financial performance 

and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Termphong Opanaphan 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4501 

EY Office Limited 

(Formerly known as “Ernst & Young Office Limited”) 

Bangkok: 22 May 2014 
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Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position

As at 31 March 2014

Note  2014 2013  2014 2013

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 573,414,161          260,363,223          573,243,454          254,125,509          

Trade and other receivables 8 1,748,475,341       1,673,110,333       1,748,475,341       1,611,972,763       

Inventories 9 1,097,357,851       1,751,997,486       1,097,357,851       1,616,346,105       

Other current assets 117,093,395          164,706,816          116,163,202          133,307,844          

Total current assets 3,536,340,748       3,850,177,858       3,535,239,848       3,615,752,221       

Non-current assets

Investments in subsidiaries 10 -                            -                            12,853,530            12,853,530            

Investments in associates 11 3,044,773,735 2,756,002,240       786,981,083          786,981,083          

Other long-term investments 12 1,639,962,661       1,744,358,116       1,639,962,661       1,846,560,162       

Long-term loan to related party 6 5,608,476,630       5,065,441,890       5,608,476,630       5,065,441,890       

Property, plant and equipment 13 1,738,862,949       2,399,671,213       1,738,862,949       1,945,267,357       

Intangible assets 1,270,488              1,564,042              1,270,488              1,564,042              

Deferred tax assets 21 52,348,327            24,072,475            52,348,327            176,914,712          

Other non-current assets 10,410,005            19,332,712            7,490,578              2,692,733              

Total non-current assets 12,096,104,795     12,010,442,688     9,848,246,246       9,838,275,509       

Total assets 15,632,445,543     15,860,620,546     13,383,486,094     13,454,027,730     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Separate financial statementsConsolidated financial statements

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
As at 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
As at 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position (continued)

As at 31 March 2014

Consolidated financial statements

Note  2014 2013  2014 2013

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 14 -                            670,563,985          -                            -                            

Short-term loan from related party 6 -                            88,924,660            -                            -                            

Trade and other payables 15 551,281,735          539,905,008          551,281,735          454,894,980          

Current portion of long-term loan 16 993,781,250          871,675,000          993,781,250          871,675,000          

Income tax payable -                            113,977,483          -                            113,977,483          

Other current liabilities 172,012,484          72,618,665            171,915,185          48,419,819            

Total current liabilities 1,717,075,469       2,357,664,801       1,716,978,170       1,488,967,282       

Non-current liabilities

Long-term loan, net of current portion 16 2,411,792,484       3,038,753,658       2,411,792,484       3,038,753,658       

Provision for long-term employee benefits 17 101,225,502          100,499,241          101,225,502          100,499,241          

Deferred tax liabilities 21 8,853,378              40,507,457            8,853,378              40,507,457            

Total non-current liabilities 2,521,871,364       3,179,760,356       2,521,871,364       3,179,760,356       

Total liabilities 4,238,946,833       5,537,425,157       4,238,849,534       4,668,727,638       

Shareholders' equity

Share capital

Registered

   300,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

Issued and fully paid 

   300,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

Share premium 930,000,000          930,000,000          930,000,000          930,000,000          

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 18 30,000,000            30,000,000            30,000,000            30,000,000            

   Unappropriated 10,670,841,643     9,711,509,895       7,884,636,560       7,525,300,092       

Other components of shareholders' equity (537,342,933)        (648,314,506)        -                            -                            

Total shareholders' equity 11,393,498,710     10,323,195,389     9,144,636,560       8,785,300,092       

Total liabilities and shareholders' equity 15,632,445,543     15,860,620,546     13,383,486,094     13,454,027,730     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Separate financial statements
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INCOME STATEMENT
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Income statement

For the year ended 31 March 2014

For the year For the three-month For the year For the three-month 

ended period ended ended period ended

Note 31 March 2014 31 March 2013 31 March 2014 31 March 2013

Revenues

Sales 7,788,947,290         2,122,439,537         7,788,947,290         2,122,439,537         

Dividend income 11, 12 45,147,377              -                               86,182,412              -                               

Interest income 239,613,742            48,403,459              239,613,742            48,752,412              

Gain (loss) on sales of investment in subsidiary 10 132,175,217            -                               (99,157,440)             -                               

Gains on exchange -                               92,810,604              -                               92,810,604              

Other income 8,656,827                1,852,014                8,656,827                1,852,014                

Total revenues 8,214,540,453         2,265,505,614         8,024,242,831         2,265,854,567         

Expenses

Cost of sales 6,539,333,474         1,848,533,791         6,539,333,474         1,848,533,791         

Selling expenses 162,225,014            36,154,017              162,225,014            36,154,017              

Administrative expenses 254,086,865            53,494,656              254,243,875            53,457,404              

Loss on long-term loan to related party -                               -                               -                               64,477,133              

Impairment loss on investments 10, 12 104,395,455            -                               206,597,501            548,252,552            

Losses on exchange 25,643,504              -                               25,958,065              -                               

Total expenses 7,085,684,312         1,938,182,464         7,188,357,929         2,550,874,897         

Profit (loss) before share of profit from investments in

   associates, finance cost and income tax expenses 1,128,856,141         327,323,150            835,884,902            (285,020,330)           

Share of profit from investments in associates 11 250,999,571            76,118,062              -                               -                               

Profit (loss) before finance cost and 

   income tax expenses 1,379,855,712         403,441,212            835,884,902            (285,020,330)           

Finance cost (189,499,407)           (40,561,024)             (189,499,407)           (40,909,977)             

Profit (loss) before income tax expenses 1,190,356,305         362,880,188            646,385,495            (325,930,307)           

Income tax income (expenses) 21 34,266,332              (69,410,476)             (118,575,905)           53,135,461              

Profit (loss) for the period for continuing operations 1,224,622,637         293,469,712            527,809,590            (272,794,846)           

Loss for the period from discontinued operation (96,817,767)             (59,773,652)             -                               -                               

Profit (loss) for the period 1,127,804,870         233,696,060            527,809,590            (272,794,846)           

Basic earnings per share 22

   Profit (loss) for the period for continuing operations 4.08                         0.98                         1.76                         (0.91)                        

   Loss for the period from discontinued operation (0.32)                        (0.20)                        -                               -                               

   Profit (loss) for the period 3.76                         0.78                         1.76                         (0.91)                        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 March 2014

For the year For the three-month For the year For the three-month 

ended period ended ended period ended

Note 31 March 2014 31 March 2013 31 March 2014 31 March 2013

Profit (loss) for the period 1,127,804,870         233,696,060            527,809,590            (272,794,846)           

Other comprehensive income:

Exchange differences on translation of subsidiaries'

  financial statements in foreign currency (5,100,442)               7,922,662 -                               -                               

Exchange differences on translation of associates' 

  financial statements in foreign currency 78,806,960 (86,709,214)             -                               -                               

Actuarial losses (4,341,403)               -                               (4,341,403)               -                               

Income tax effect 21 868,281 -                               868,281                   -                               

Other comprehensive income for the period 70,233,396              (78,786,552)             (3,473,122)               -                               

Total comprehensive income for the period 1,198,038,266         154,909,508            524,336,468            (272,794,846)           

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
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CASH FLOW STATEMENT
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement

For the year ended 31 March 2014

For the year For the three-month For the year For the three-month 

ended period ended ended period ended

31 March 2014 31 March 2013 31 March 2014 31 March 2013

Cash flows from operating activities

Profit (loss) before tax 1,190,356,305         362,880,188            646,385,495            (325,930,307)           

Loss for the period from discontinued operation (96,817,767)             (59,773,652)             -                               -                               

Profit (loss) before tax from continuing operation 1,093,538,538         303,106,536            646,385,495            (325,930,307)           

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax to net cash 

   provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation and amortisations 392,139,857            122,387,237            348,923,109            96,945,057              

   Allowance for doubtful accounts  (reversal) (566,826)                  83,281                     -                               -                               

   Reduction of inventories to net realisable value (reversal) (17,179,516)             4,648,393                -                               -                               

   Share of profit from investments in associates (250,999,571)           (76,118,062)             -                               -                               

   Loss on long-term loan to related party -                               -                               -                               64,477,133              

   Losses (gains) on sales of investments in subsidiary (132,175,217)           -                               99,157,440              -                               

   Impairment loss on investments 104,395,455            -                               206,597,501            548,252,552            

   Losses (gains) on sales of equipment (1,044,065)               1,001,487                (1,044,065)               -                               

   Unrealised losses (gains) on exchange (142,024,292)           47,466,446              (142,024,292)           44,209,313              

   Unrealised losses (gains) on derivatives 262,505,952            (126,334,697)           262,505,952            (126,334,697)           

   Provision for long-term employee benefits 14,728,592              2,583,664                14,728,592              2,583,664                

   Dividend income (45,147,377)             -                               (86,182,412)             -                               

   Interest income (239,786,865)           (48,416,103)             (239,613,742)           (48,752,412)             

   Interest expenses 150,411,075            50,754,830              125,386,896            40,728,377              

Profit from operating activities before changes 

   in operating assets and liabilities 1,188,795,740         281,163,012            1,234,820,474         296,178,680            

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables 32,729,339              (372,689,852)           104,000,361            (369,264,690)           

   Inventories 541,440,452            1,164,783,608         518,988,254            1,167,670,927         

   Other current assets (49,521,073)             57,695,159              (52,832,609)             56,276,944              

   Other non-current assets (8,087,110)               330,904                   (6,952,811)               (299,899)                  

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables 116,800,875            (636,434,913)           125,284,529            (635,377,977)           

   Other current liabilities (19,424,978)             (5,292,808)               (12,675,888)             (3,381,951)               

   Payment for long-term employee benefits (14,002,331)             (6,298,500)               (14,002,331)             (6,298,500)               

Cash from operating activities 1,788,730,914         483,256,610            1,896,629,979         505,503,534            

   Cash paid for interest expenses (150,807,451)           (50,913,984)             (125,783,272)           (40,887,531)             

   Cash paid for income tax (213,235,412)           (79,717)                    (213,235,412)           (79,717)                    

Net cash from operating activities 1,424,688,051         432,262,909            1,557,611,295         464,536,286            

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
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CASH FLOW STATEMENT (CONTINUED)
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 March 2014

For the year For the three-month For the year For the three-month 

ended period ended ended period ended

31 March 2014 31 March 2013 31 March 2014 31 March 2013

Cash flows from investing activities

Cash receipt from dividend income 86,182,412              -                               86,182,412              -                               

Net cash paid from sales of investment in subsidiary (Note 10) (124,467,643)           -                               (99,157,440)             -                               

Decrease in advance for purchase of 

   machinery and equipment 1,754,665                1,376,999                1,754,665                1,376,999                

Acquisition of property, plant and equipment (110,160,982)           (59,821,450)             (109,889,146)           (53,039,128)             

Increase (decrease) in payable for purchase of machinery 

   and equipment (29,025,417)             10,987,846              (29,025,417)             10,987,846              

Proceeds from sales of equipment 1,044,065                -                               1,044,065                -                               

Interest income 13,836,729              116,149                   13,763,761              103,505                   

Net cash used in investing activities (160,836,171)           (47,340,456)             (135,327,100)           (40,570,778)             

Cash flows from financing activities

Decrease in short-term loans from financial institutions (49,350,392)             (277,845,915)           -                               (178,000,000)           

Increase in short-term loan from related party 262,788,523            88,924,660              -                               -                               

Repayment of long-term loan (938,166,250)           -                               (938,166,250)           -                               

Dividend paid (165,000,000)           -                               (165,000,000)           -                               

Net cash used in financing activities (889,728,119)           (188,921,255)           (1,103,166,250)        (178,000,000)           

Increase (decrease) in translation adjustments (61,072,823)             26,478,494              -                               -                               

Net increase in cash and cash equivalents 313,050,938            222,479,692            319,117,945            245,965,508            

Cash and cash equivalents at beginning of period 260,363,223            37,883,531              254,125,509            8,160,001                

Cash and cash equivalents at end of period 573,414,161            260,363,223            573,243,454            254,125,509            

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements Separate financial statements

(Unit: Baht)
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Excess of cost

of investment in Total other

Issued and subsidiary over the components of Total

paid-up carrying amount of the shareholders' shareholders'

share capital Share premium Appropriated Unappropriated Subsidiaries Associates interest acquired equity equity

Balance as at 1 January 2013 300,000,000            930,000,000            30,000,000              9,477,813,835         (3,161,620)                 (529,101,279)             (37,265,055)               (569,527,954)          10,168,285,881

Profit for the period -                               -                               -                               233,696,060            -                                 -                                 -                                 -                              233,696,060

Other comprehensive income for the period -                               -                               -                               -                               7,922,662                  (86,709,214)               -                                 (78,786,552)            (78,786,552)

Balance as at 31 March 2013 300,000,000            930,000,000            30,000,000              9,711,509,895         4,761,042                  (615,810,493)             (37,265,055)               (648,314,506)          10,323,195,389

-

Balance as at 1 April 2013 300,000,000            930,000,000            30,000,000              9,711,509,895         4,761,042                  (615,810,493)             (37,265,055)               (648,314,506)          10,323,195,389

Sales of investments in subsidiary (Note 10) -                               -                               -                               -                               -                                 -                                 37,265,055                37,265,055             37,265,055

Dividend paid (Note 26) -                               -                               -                               (165,000,000)           -                                 -                                 -                                 -                              (165,000,000)

Profit for the year -                               -                               -                               1,127,804,870         -                                 -                                 -                                 -                              1,127,804,870

Other comprehensive income for the year -                               -                               -                               (3,473,122)               (5,100,442)                 78,806,960                -                                 73,706,518             70,233,396

Balance as at 31 March 2014 300,000,000            930,000,000            30,000,000              10,670,841,643       (339,400)                    (537,003,533)             -                                 (537,342,933)          11,393,498,710

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Other comprehensive income

Retained earnings

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders' equity 

Consolidated financial statements

Other components of equity

financial statements in foreign currency

Exchange differences on translation of

For the year ended 31 March 2014
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Issued and Total

paid-up shareholders'

share capital Share premium Appropriated Unappropriated equity

Balance as at 1 January 2013 300,000,000                930,000,000                30,000,000                  7,798,094,938             9,058,094,938             

Profit for the period -                                   -                                   -                                   (272,794,846)               (272,794,846)               

Balance as at 31 March 2013 300,000,000                930,000,000                30,000,000                  7,525,300,092             8,785,300,092             

-                                   

Balance as at 1 April 2013 300,000,000                930,000,000                30,000,000                  7,525,300,092             8,785,300,092             

Dividend paid (Note 26) -                                   -                                   -                                   (165,000,000)               (165,000,000)               

Profit for the year -                                   -                                   -                                   527,809,590                527,809,590                

Other comprehensive income for the year -                                   -                                   -                                   (3,473,122)                   (3,473,122)                   

Balance as at 31 March 2014 300,000,000                930,000,000                30,000,000                  7,884,636,560             9,144,636,560             

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

Separate financial statements

Retained earnings

For the year ended 31 March 2014
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Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 March 2014 

1. General information 

1.1 Corporate information 

 Thai Carbon Black Public Company Limited (“the Company”) is a public company 
incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the 
manufacture and distribution of carbon black for sale in both local and overseas 
markets. The registered addresses of the Company’s head office and factory are as 
follows:

Head office :  888/122,128 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, 
Lumpini, Patumwan, Bangkok. 

Factory  :  44 Moo 1 Ayuthaya-Angthong Highway, Posa, Muang, Angthong. 

1.2 Change accounting period

On 1 March 2013, the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders 
passed a resolution to change the Company’s fiscal year-end date from 31 December 
to 31 March, commencing from the period ended 31 March 2013. Accordingly, the 
financial statements for the period ended 31 March 2013 were drawn up to cover the 
three-month period only. 

2. Basis of preparation 

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and 
their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification 
of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under 
the Accounting Act B.E. 2543. 

  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements 
of the Company. The financial statements in English language have been translated 
from the Thai language financial statements. 

  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies. 

2.2  Basis of consolidation 

a) The consolidated financial statements include the financial statements of Thai 
Carbon Black Public Company Limited (“the Company”) and the following 
subsidiary companies (“the subsidiaries”): 

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Thai Carbon Black Public Company Limited and its subsidiaries
For the year ended 31 March 2014
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Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation Percentage of shareholding 

   2014 2013

   Percent Percent 

 Liaoning Birla Carbon Co., Ltd. Carbon black manufacturing China - 100 

 Birla Carbon Mexico, S.A.DE C.V. Carbon black manufacturing 

(not yet operational) 

Mexico 98 98 

During the current year, the Company disposed all investment in Liaoning Birla 

Carbon Co., Ltd. as discussed in Note 10 to the financial statements. 

b) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains 

control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. 

c) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same 

significant accounting policies as the Company. 

d) The assets and liabilities in the financial statements of overseas subsidiaries are 

translated to Baht using the exchange rate prevailing on the end of reporting 

period, and revenues and expenses translated using monthly average exchange 

rates. The resulting differences are shown under the caption of “Exchange 

differences on translation of financial statements in foreign currency” in the 

statements of changes in shareholders’ equity. 

e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries 

have been eliminated from the consolidated financial statements.

f) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of 

the subsidiary that are not held by the Company. However, such non-controlling 

interests are not material amounts. Therefore, the Company have not presented 

them separately in the consolidated profit or loss and within equity in the 

consolidated statement of financial position. 

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and 

associates under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public. 

3. New accounting standards  

Below is a summary of accounting standards that will become effective in the future. 

   Effective date
Accounting Standards:

TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014
TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 1 January 2014
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 1 January 2014
TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014
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   Effective date
TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 1 January 2014
TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign 

Exchange Rates
1 January 2014

TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014
TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014
TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014
TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 1 January 2014
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 1 January 2014

Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014
TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and 

Discontinued Operations
1 January 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014
Accounting Standard Interpretations:

TSIC 15 Operating Leases - Incentives  1 January 2014
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions 

Involving the Legal Form of a Lease 
1 January 2014

TSIC 29 Service Concession Arrangements: 
Disclosures 

1 January 2014

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 1 January 2014
Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, 
Restoration and Similar Liabilities

1 January 2014

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement 
contains a Lease

1 January 2014

TFRIC 5 Rights to Interests arising from 
Decommissioning, Restoration and 
Environmental Rehabilitation Funds

1 January 2014

TFRIC 7 Applying the Restatement Approach 
under TAS 29 Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies

1 January 2014

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and 
Impairment

1 January 2014

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014
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   Effective date
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to 

Owners 
1 January 2014

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014

The Company’s management believes that these accounting standards, financial 

reporting standard, accounting standard interpretations and financial reporting 

standards interpretations will not have any significant impact on the financial 

statements for the year when they are initially applied. 

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

Sales of goods 

 Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of 

the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value 

added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances. 

Interest income 

Interest income is recognised on accrual basis based on the effective interest rate. 

Dividends

Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

4.2 Cash and cash equivalents 

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to 

withdrawal restrictions. 

4.3 Trade accounts receivable  

 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for 
doubtful accounts (if any) is provided for the estimated losses that may be incurred in 
collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience 
and analysis of debt aging. 

4.4 Inventories 

 Finished goods valued at the lower of average cost and net realisable value. Cost 
includes all production costs and attributable factory overheads. 

 Raw materials, spare parts and factory supplies are valued at the lower of average 
cost and net realisable value and are charged to production costs whenever 
consumed.
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4.5 Investments  

a) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 
other investments, are stated at cost net of allowance for impairment loss (if any). 

b) Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements 

using the equity method. 

c) Investments in subsidiaries and associates are accounted for in the separate 

financial statements using the cost method. 

In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 
investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date.  The 
difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the 
date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components 
of shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified.

4.6 Property, plant and equipment/Depreciation  

 Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

 Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the 
straight-line basis over the following estimated useful lives:

  Buildings and road    - 20, 25 years 
  Plant and machinery    - 5, 10 years 
  Fixtures and office equipment   -  5, 10 years 
  Motor vehicles     - 4, 5 years 

 Depreciation is included in determining income.  

 No depreciation is provided on land and asset under installation and construction.  

4.7 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an 

asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended 

use or sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other 

borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist 

of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of 

funds.

4.8 Intangible assets 

Intangible assets (computer software) are initially recognised at cost. Following the 
initial recognition, the intangible assets are carried at cost less accumulated 
amortisation and allowance for impairment losses (if any).
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Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the 
economic useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the 
intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation 
method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The 
amortisation expense is charged to profit or loss. 

The useful life of computer software is approximately 5 years. 

4.9 Related party transactions 

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, 
the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with 
the Company. 

 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly 
own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the 
Company, key management personnel, directors and officers with authority in the 
planning and direction of the Company’s operations. 

4.10 Foreign currencies  

The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is 
also the Company’s functional currency. Items of each entity included in the 
consolidated financial statements are measured using the functional currency of that 
entity.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling 
at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting 
period.

Gains and losses on exchange are included in determining income. 

4.11 Impairment of assets 

At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in 
respect of the property, plant and equipment and other intangible assets whenever 
events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An 
impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the 
higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the 
carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are 
discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current 
market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In 
determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These 
calculations are corroborated by a valuation model that, based on information 
available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the 
asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after 
deducting the costs of disposal. 
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An impairment loss is recognised in profit or loss. 

4.12 Employee benefits 

Short-term employee benefits 

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised 

as expenses when incurred. 

Post-employment benefits

Defined contribution plans 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a 

separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when 

incurred.

Defined benefit plans

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance 

payment obligations as a defined benefit plan.

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally 

qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit 

credit method. 

 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised 

immediately in other comprehensive income.

4.13 Provisions 

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a 

past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits 

will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the 

amount of the obligation. 

4.14 Income tax  

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax.

Current tax 

  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to 

the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax 

legislation.
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Deferred tax 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of 

assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, 

using the tax rates enacted at the end of the reporting period.

The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable 

temporary differences while they recognise deferred tax assets for all deductible 

temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable 

that future taxable profit will be available against which such deductible temporary 

differences and tax losses carried forward can be utilised. 

 At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the 

carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that 

sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to 

be utilised. 

 The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity 

if the tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity. 

4.15 Derivatives  

 Forward exchange contracts 

 Forward exchange contracts are presented in the financial statements at fair value. 

Unrealised gain or loss from the forward contracts is recorded in profit or loss.

 Currency swap contracts 

 Currency swap contracts are presented in the financial statements at fair value. 

Unrealised gain or loss from the swap contracts is recorded in profit or loss. 

5. Significant accounting judgements and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards  

at times requires management to make subjective judgements and estimates 

regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates 

affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these 

estimates. Significant judgements and estimates are as follows: 

 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, 

aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
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Impairment of other investments 

The Company treats other investments as impaired when there has been a significant 

or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective 

evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” 

requires judgment of the management. 

Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and 

for which quoted market prices are not readily available, the management exercises 

judgment, using a variety of valuation techniques and models. The input to these 

models is taken from observable markets and includes consideration of liquidity, 

correlation and longer-term volatility of financial instruments. 

 Property plant and equipment/Depreciation 

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and 

to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.

 In addition, the management is required to review property, plant and equipment for 

impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is 

determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This 

requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the 

assets subject to the review. 

Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused 
tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against 
which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management 
judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be 
recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.

Post-employment benefits under defined benefit plans

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial 

techniques. Such determination is made based on various assumptions, including 

discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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6. Related party transactions

  During the periods, the Company and its subsidiaries had significant business 

transactions with related parties. Such transactions, which are summarised below, 

arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms 

and bases agreed upon between the Company and those related parties.

 (Unit: Million Baht) 

Pricing policy 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

For the 

year ended 

 31 March       

2014 

For the 

three-month 

period ended 

31 March        

2013 

For the 

year ended 

 31 March       

2014 

For the 

three-month 

period ended 

31 March       

2013 

Transactions with subsidiaries      

(eliminated from the consolidated 

financial statements) 

     

Interest income SIBOR (6 months)  

+ 2% per annum 

- - - 1 

Transactions with associates      

Interest income LIBOR + 3.5%  

per annum 

256 35 256 35 

Dividend income By resolution of the  

meeting of shareholder 

41 - 41 - 

Purchase of goods With reference to  

market price 

2 - 2 - 

Transactions with related companies     

Dividend income By resolution of the  

meeting of shareholder 

45 - 45 - 

Other income By mutual agreement 5 - 5 - 

Purchase of goods With reference to  

market price 

 -  - 

Share of production cost - steam            

and electric power 

With reference to  

market price 

224 97 224 97 

Other expenses By mutual agreement 3 16 3 16 
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As at 31 March 2014 and 2013, the balances of the accounts between the Company 

and those related parties are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated                 

financial statements 

Separate              

 financial statements 

2014 2013 2014 2013

Trade and other receivables - related parties (Note 8)     

Subsidiary - - - 4,935 

Associate 625,912 358,498 625,912 358,498 

Related companies (under common control) 46,464 76,713 46,464 75,483

Total trade and other receivables - related parties 672,376 435,211 672,376 438,916

Trade and other payables - related parties (Note 15)     

Related companies (under common control) 48,836 49,264 48,836 49,264

Total trade and other payables - related parties 48,836 49,264 48,836 49,264

Short-term loan from related parties     

Related company (under common control) - 88,925 - -

Total short-term loan from related party - 88,925 - -

Long-term loan to related party

As at 31 March 2014 and 2013, the balance of long-term loan between the Company 
and the related party and the movement are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements 

  Balance as at  Allowance Unrealised Balance as at 

Loan to

related party Related by 

1 April 

 2013 Increase

for loss

from the loan 

gain on 

exchange 

31 March

2014

Indigold Carbon 

(Mauritius) Limited 

Associate 

5,065,442 - - 543,035 5,608,477

Total 5,065,442 - - 543,035 5,608,477

In April 2013, the Company converted the Company’s long-term loan to overseas 

subsidiary, Liaoning Birla Carbon Co., Ltd, of approximately Baht 64 million to 

additional investments in such subsidiary as described in Note 10 to the financial 

statements.

The Company has lent a loan of USD 172.9 million to Indigold Carbon (Mauritius) 

Limited. The loan was carried interest at LIBOR + 3.5% per annum and repayable in 

year 2016. 
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Directors and management’s benefits

During the periods, the Company and its subsidiaries had employee benefit expenses 

payable to their directors and management as below. 

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

For the 

year ended 

31 March

2014 

For the 

three-month 

period ended 

31 March

2013 

For the 

year ended 

 31 March

2014 

For the 

three-month 

period ended 

31 March

2013 

Short-term employee benefits 32,885 8,472 30,709 6,760 

Post-employment benefits 3,627 919 3,627 919

Total 36,512 9,391 34,336 7,679

 Guarantees of related companies’ credit facilities

 The Company has given guarantees to a commercial bank for a maximum amount of 

USD 4.6 million to secure various credit facilities of Alexandria Fiber Co., S.A.E. 

7. Cash and cash equivalents 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements 

2014 2013 2014 2013

Cash 280 208 280 37

Bank deposits  48,134 60,155 47,963 54,089

Bill of exchange 525,000 200,000 525,000 200,000

Total cash and cash equivalents 573,414 260,363 573,243 254,126

 As at 31 March 2014, bank deposits in saving accounts, fixed deposits and bills of 

exchange carried interests between 0.75 and 1.70 percent per annum (2013: between 

0.75 and 2.15 percent per annum). 
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8. Trade and other receivables 

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2014 2013 2014 2013 

Trade receivables - related parties     

Aged on the basis of due dates     

 Not yet due 43,872 66,569 43,872 65,340 

Total trade receivables - related  

   parties 43,872 66,569 43,872 65,340 

Trade receivables - unrelated parties     

Aged on the basis of due dates     

 Not yet due 968,512 1,057,125 968,512 1,018,878 

 Past due     

 Up to 1 months 93,326 163,436 93,326 153,448 

 1 - 3 months 1 729 1 729 

 3 - 6 months 827 1,902 827 1 

 Over 6 months 24 1,007 24 1

Total  1,062,690 1,224,199 1,062,690 1,173,057 

Less: Allowance for doubtful accounts - (522) - -

Trade receivables - unrelated  

   parties, net 1,062,690 1,223,677 1,062,690 1,173,057 

Total trade receivables - net 1,106,562 1,290,246 1,106,562 1,238,397 

Other receivables     

Advances for purchase of goods 13,409 14,222 13,409 - 

Interest receivable - related parties 625,912 358,498 625,912 362,124 

Other receivables - related parties 2,592 10,144 2,592 11,452 

Total other receivables 641,913 382,864 641,913 373,576 

Total trade and other receivables - net 1,748,475 1,673,110 1,748,475 1,611,973 
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9. Inventories 

    (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements 

Cost

Reduce cost to

net realisable value Inventories - net 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Finished goods 313,368 649,620 - (15,808) 313,368 633,812

Raw materials 642,910 960,877 - - 642,910 960,877

Spare parts and 

factory supplies 141,080 157,308 - - 141,080 157,308

Total 1,097,358 1,767,805 - (15,808) 1,097,358 1,751,997

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements 

Cost

Reduce cost to

net realisable value Inventories - net 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Finished goods 313,368 526,174 - - 313,368 526,174

Raw materials 642,910 933,692 - - 642,910 933,692

Spare parts and 

factory supplies 141,080 156,480 - - 141,080 156,480

Total 1,097,358 1,616,346 - - 1,097,358 1,616,346
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10. Investments in subsidiaries 

 Details of investments in subsidiaries as presented in the separate financial statements 

are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

Company’s name Paid-up capital Shareholding percentage Cost 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

   Percent Percent   

Liaoning Birla Carbon Co., Ltd - Renminbi 157 

million 

- 100.00 - 699,734 

Birla Carbon Mexico, S.A.DE C.V Mexico pesos  

4.5 million 

Mexico pesos  

4.5 million 

98.00 98.00 12,854 12,854

Total   12,854 712,588 

Less: Allowance for impairment loss on investment in subsidiary - (699,734)

Investments in subsidiaries - net   12,854 12,854

 During the current year, there is no dividend was received from the subsidiaries. 

 In April 2013, the Company entered into a memorandum of understanding with an 

overseas subsidiary company, Liaoning Birla Carbon Co., Ltd, to convert the 

Company’s long-term loan to the subsidiary company, amounting to approximately 

Baht 64 million, to additional share capital of the subsidiary. As a result, the paid-up 

capital of the subsidiary increased to CNY 169.6 million and the Company’s 

shareholding in that company remains unchanged at 100 percent.  

 In July 2013, the Company’s Board of Directors Meeting passed a resolution to 

approve the disposal of the Company’s investment in Liaoning Birla Carbon Co., Ltd, a 

subsidiary, which had a paid-up value of approximately CNY 169.6 million. This 

represented 100% of the registered share capital of the subsidiary. The Company paid 

an amount of USD 3.2 million (approximately Baht 99 million) to the buyer in order to 

complete the disposal, since the subsidiary has a negative net worth and its total 

liabilities exceed its total assets. The disposal of Company’s investment in Liaoning 

Birla Carbon Co., Ltd was completed on October 2013.  
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 The disposal of Liaoning Birla Carbon Co., Ltd (“the subsidiary”) has details as follows. 

    (Unit: Thousand Baht) 
Consolidated financial statements
Assets and liabilities of the subsidiary as at the disposal date:

Cash and cash equivalents 24,996

Trade and others receivables 132,975

Inventories 130,379

Other current assets 27,257

Plant and equipment 449,755

Other assets 14,855

Total assets 780,217

Short-term loans 972,927

Trade and others payables 76,526

Other current liabilities 17,353

Total liabilities 1,066,806

Net asset value as at the disposal date (286,589)

Translation adjustment 17,676

Excess of cost of investment in subsidiary over the carrying 

   amount of the interest acquired 37,265

Total (231,648)

Cash payment to the buyer under the equity transfer agreement 99,472

Gain from sales of investment in subsidiary (132,176)

Separate financial statements
Cost of investment 764,211

Less: Impairment loss in investment (764,211)

Net cost as at the disposal date -

Cash payment to the buyer under the equity transfer agreement 99,472

Translation adjustment (315)

Loss from sales of investment in subsidiary 99,157

Cash flows statement
Cash and cash equivalents of subsidiary as at the disposal date 24,996

Cash payment to the buyer under the equity transfer agreement 99,472

Net cash paid from the sale of investment in subsidiary 124,468
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11. Investments in associates 

11.1 Details of associates: 

(Unit: Thousand Baht) 

    Separate  financial statements Consolidated financial statements 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation Shareholding percentage Cost

Carrying amounts based  

on equity method 

   2014 2013 2014 2013 2014 2013 

   Percent Percent     

P.T. Indo Liberty Textiles Textiles 

manufacturing

Indonesia 40.00 40.00 196,948 196,948 607,524 667,580 

Aditya Birla Chemicals 

(Thailand) Limited 

Chemical

manufacturing

Thailand 29.99 29.99 509,820 509,820 2,498,349 2,300,913 

Ameri Blend Inc. Material 

procurement and 

storage

USA 49.00 49.00 16,617 16,617 9,543 12,105 

Indigold Carbon 

(Mauritius) Limited 

Investment holding 

company 

Mauritius 20.59 20.59 63,596 63,596 466,361 391,215 

Less: Translation adjustment    - - (537,003) (615,811)

Total investments in associates    786,981 786,981 3,044,774 2,756,002
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11.2 Share of profit (loss) and dividends received 

 During the periods, the Company has recognised its share of profit (loss) from investments in associates in the consolidated financial

statements and dividend income in the separate financial statements as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Company’s name 

Share of profit (loss) from investments in 

associates during the period

Dividend received

 during the period

For the

year ended         

31 March 2014

For the

three-month

period ended

31 March 2013

For the

year ended

31 March 2014

For the

three-month

period ended

31 March 2013

P.T. Indo Liberty Textiles (44,512) (6,550) 15,544 -

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited 222,927 22,118 25,491 -

Ameri Blend Inc. (2,561) 769 - -

Indigold Carbon (Mauritius) Limited 75,146 59,781 - -

Total 251,000 76,118 41,035 -
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11.3 Summarised financial information of associates 

Financial information of the associated companies is summarised below. 

(Unit: Million Baht) 

Company’s name Paid-up capital Total assets Total liabilities Total revenues      Profit/loss

    

For the 

year ended 

For the 

three-month 

period ended 

For the 

year ended 

For the 

three-month 

period ended 

As at 31 March As at 31 March As at 31 March 31 March 31 March 31 March 31 March 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

P.T. Indo Liberty Textiles Indonesian 

Rupiah 42.5 

million

Indonesian

Rupiah 42.5 

million

4,233 3,776 3,160 2,660 2,870 735 (111) (19) 

Aditya Birla Chemicals   

   (Thailand) Limited 

Baht 1,700 

million

Baht 1,700 

million

11,379 9,747 2,982 2,052 14,056 2,806 743 74 

Ameri Blend Inc. USD  

1 million 

USD

1 million 

18 21 - - - - (5) 2 

Indigold Carbon (Mauritius) Limited USD  

10 million 

USD

10 million 

46,331 38,210 45,629 38,045 39,637 9,417 365 290 
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Share of profit (loss) from P.T. Indo Liberty Textiles, Ameri Blend Inc., and Indigold 

Carbon (Mauritius) Limited were determined based on the financial statements 

prepared by their management. However, the management believes that there would 

be no material difference if those financial statements had been audited by their 

auditors.

12. Other long-term investments 

(Unit: Thousand Baht) 

Company’s name 

Shareholding 

percentage 

Consolidated                

financial statements 

Separate                    

financial statements Dividend received 

2014 2013 2014 2013 2014 2013

For the 

year ended     

31 March 

2014

For the 

three-month 

period ended 

31 March 

2013

 Percent Percent       

Ordinary shares         

Alexandria Fiber S.A.E 14.40 14.40 163,754 163,754 265,956 265,956 - - 

Thai Acrylic Fiber Co., Ltd. 15.98 15.98 223,204 223,204 223,204 223,204 8,540 - 

Preference shares         

Blue Bucks Investment Pte Ltd - - 758,000 758,000 758,000 758,000 20,337 - 

Big Banyan Investment Pte Ltd - - 599,400 599,400 599,400 599,400 16,270 -

   1,744,358 1,744,358 1,846,560 1,846,560 45,147 - 

Less: Allowance for Impairment 

loss on other long-term 

investments (104,395) - (206,597) - - -

Other long-term investments -net  1,639,963 1,744,358 1,639,963 1,846,560 45,147 -

Preference shares of Blue Bucks Investment Pte Ltd (25,000,000 shares of USD one 

each) and preference shares of Big Banyan Investment Pte Ltd (20,000,000 shares of 

USD one each) are non-cumulative, redeemable, non-participative and non-voting 

preference shares, entitling the Company to receive dividend at a rate of 2.5% per 

annum, in years in which dividend is declared.
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13. Property, plant and equipment 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated financial statements 

Land 

Buildings and 

road 

Plant and 

machinery 

Fixtures and 

office 

equipment 

Motor

vehicles 

Assets under 

installation and 

construction Total 

Cost:         

1 January 2013 138,225 635,118 5,656,938 82,043 20,284 233,111 6,765,719 

Additions - 5,440 7,313 - - 47,068 59,821 

Disposals/ write off - - - (5,440) (540) - (5,980) 

Transfers - - 53,550 - - (53,550) - 

Translation adjustments - (6,795) (33,021) (322) (70) (293) (40,501) 

31 March 2013 138,225 633,763 5,684,780 76,281 19,674 226,336 6,779,059 

Additions - - 623 26 2,276 107,237 110,162 

Disposals/ write off - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 

Transfers - 1,149 21,185 - - (22,334) - 

Sales assets of subsidiary 

(Note 10) - (189,336) (908,572) (5,183) (1,912) (2,906) (1,107,909) 

Translation adjustments - 15,121 72,554 413 151 218 88,457 

31 March 2014 138,225 460,697 4,864,201 71,528 16,751 308,551 5,859,953 

Accumulated depreciation:        

1 January 2013 - 253,777 3,953,155 73,996 12,045 - 4,292,973 

Depreciation for the year - 10,638 101,619 499 583 - 113,339 

Depreciation on disposals/ 

   write off - - - (4,439) (540) - (4,979) 

Translation adjustments - (2,263) (19,352) (267) (63) - (21,945) 

31 March 2013 - 262,152 4,035,422 69,789 12,025 - 4,379,388 

Depreciation for the period - 20,997 334,795 1,698 2,021 - 359,511 

Depreciation on disposals/ 

   write off - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 

Sales assets of subsidiary 

(Note 10) - (70,258) (581,808) (4,308) (1,780) - (658,154) 

Translation adjustments - 5,388 44,289 345 139 - 50,161 

31 March 2014 - 218,279 3,826,329 67,515 8,967 - 4,121,090 

Net book value:         

31 March 2013 138,225 371,611 1,649,358 6,492 7,649 226,336 2,399,671 

31 March 2014 138,225 242,418 1,037,872 4,013 7,784 308,551 1,738,863 

Depreciation for the period      

For the three-month period ended 31 March 2013 113,339 

For the year ended 31 March 2014 359,511 
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(Unit: Thousand Baht) 

Separate financial statements 

Land 

Buildings and 

road 

Plant and 

machinery 

Fixtures and 

office 

equipment 

Motor

vehicles 

Assets under 

installation and 

construction Total 

Cost:         

1 January 2013 138,225 459,548 4,797,181 71,514 18,453 222,436 5,707,357 

Additions - - 7,313 - - 45,726 53,039 

Disposals/ write off - - - - (540) - (540) 

Transfers - - 44,268 - - (44,268) -

31 March 2013 138,225 459,548 4,848,762 71,514 17,913 223,894 5,759,856 

Additions - - 623 - 2,276 106,991 109,890 

Disposals/ write off - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816) 

Transfers - 1,149 21,185 - - (22,334) -

31 March 2014 138,225 460,697 4,864,201 71,505 16,751 308,551 5,859,930

Accumulated depreciation:        

1 January 2013 - 197,056 3,454,466 65,311 10,399 - 3,727,232 

Depreciation for the year - 4,249 82,573 492 583 - 87,897 

Depreciation on disposals/ 

   write off - - - - (540) - (540)

31 March 2013 - 201,305 3,537,039 65,803 10,442 - 3,814,589 

Depreciation for the period - 16,974 295,659 1,698 1,963 - 316,294 

Depreciation on disposals/ 

   write off - - (6,369) (9) (3,438) - (9,816)

31 March 2014 - 218,279 3,826,329 67,492 8,967 - 4,121,067

Net book value:         

31 March 2013 138,225 258,243 1,311,723 5,711 7,471 223,894 1,945,267

31 March 2014 138,225 242,418 1,037,872 4,013 7,784 308,551 1,738,863

Depreciation for the period 

For the three-month period ended 31 March 2013 87,897

For the year ended 31 March 2014     316,294

As at 31 March 2014, certain plant and equipment items have been fully depreciated 

but are still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated 

depreciation, of those assets amounted to approximately Baht 2,442 million (2013: 

Baht 2,175 million) (The Company only: Baht 2,442 million, 2013: Baht 2,164 million). 

The Company and its subsidiary have pledged assets with a total net book value as at 

31 March 2014 of Baht 1,430 million (2013: Baht 2,139 million) (The Company only: 

Baht 1,430 million, 2013: Baht 1,721 million) as collateral against credit facilities 

received from financial institutions. 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE156

ANNUAL REPORT 2014
THAI CARBON BLACK PCL.

23

14. Short-term loans from financial institutions 

(Unit: Thousand Baht) 

Interest rate 

(percent per annum)   

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Short-term loans 

from financial 

institutions 

- LIBOR+2%, 

LIBOR+3%, 

120% of 

PBOC base 

rate, 140% of 

PBOC base 

rate

- 670,564 - -

Total  - 670,564 - -

15. Trade and other payables 

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2014 2013 2014 2013 

Trade payables - unrelated parties 395,970 370,703 395,970 287,023 

Other payables - related parties 48,836 49,264 48,836 49,264 

Other payables - unrelated parties 17,654 47,253 17,654 47,253 

Accrued expenses 88,822 72,685 88,822 71,355 

Total trade and other payables 551,282 539,905 551,282 454,895 

16. Long-term loan 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated and  

separate financial statements 

Loan 

Interest rate

(percent per annum) Repayment schedule 2014 2013 

1 LIBOR + 2.30% Semi-annual installments as from

December 2011 

3,449,841 3,986,631 

Less: Deferred loan advisory fee (44,267) (76,202)

Total 3,405,574 3,910,429 

Less: Current portion  (993,781) (871,675)

Long-term loan, net of current portion 2,411,793 3,038,754
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Long-term loan of the Company as at 31 March 2014 represented US dollar loan of 

USD 106 million (2013: USD 136 million). The loan is secured by pledge of its bank 

accounts, trade accounts receivable, property, plant and equipment, intellectual 

property, monetary claims under specific contracts such as loan to related parties, 

insurance policies and assets outside Thailand. 

The loan agreement contains covenants, pertaining to matters such as the 

maintenance of financial ratios, restrictions on the use of capital, restrictions on 

creating commitments. 

17. Provision for long-term employee benefits  

Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees’ 

retirement, was as follows: 
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

For the  

year ended  

31 March 2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 2013 

Defined benefit obligation at beginning of period 100,499 104,214 

Current service cost  6,436 1,610 

Interest cost  3,951 974 

Benefits paid during the year (14,002) (6,299) 

Actuarial loss 4,341 -

Provisions for long-term employee benefits  

at end of period 101,225 100,499

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

For the  

year ended  

31 March 2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 2013 

Current service cost  6,436 1,610 

Interest cost 3,951 974

Total expense recognised in profit or loss 10,387 2,584

Line items under which such expenses are included in profit or loss  

Cost of sales - - 

Selling and administrative expenses 10,387 2,584 
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The cumulative amount of actuarial losses recognised in other comprehensive income 

and taken as part of retained earnings of the Company as at 31 March 2014 

amounted to Baht 4.3 million. 

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

 Consolidated and separate 

financial statements 

For the  

year ended  

31 March 2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 2013 

 (% per annum) (% per annum) 

Discount rate 4.0 4.0 

Future salary increase rate  9.0 9.0 

Staff turnover rate 5.0 5.0 

Amounts of defined benefit obligation on the obligation for the current and previous 

four periods are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate 

financial statements 

Defined benefit obligation 

As at 31 March 2014 101,225 

As at 31 March 2013 100,499 

As at 31 December 2012 104,214 

As at 31 December 2011 101,066 

As at 31 December 2010 98,839 

18. Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company 

is required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after 

deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 

percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend 

distribution. At present, the statutory reserve has fully been set aside. 
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19. Expenses by nature 

Significant expenses by nature are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

For the  

year ended  

31 March 

2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 

2013 

For the  

year ended  

31 March 

2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 

2013 

Salaries, wages and other employee benefits 352,357 94,880 352,357 87,911 

Depreciation 316,294 113,339 316,294 87,897 

Freight expenses 156,027 37,235 156,027 34,749 

Raw materials and consumables used 5,812,084 1,737,411 5,812,084 1,671,114 

Changes in inventories of finished goods 336,252 274,510 212,806 281,934 

20. Promotional privileges 

The Company has received promotional privileges form the Board of Investment (BOI) 

for the manufacture of carbon black, electricity and steam. Subject to certain 

significant conditions, the privileges are as follows: 

Details of promotion privileges 

1. Certificate No. 1502(2)/2552 1503(2)/2552 

2. The significant privileges are   

2.1 Exemption of corporate income tax for net income from 

the manufacture of carbon black promotional

privileges.

2.2 Exemption of corporate income tax for net income from 

for the manufacture of electricity and steam 

promotional privileges. 

-

8 years 

3 years 

-

2.3 Exemption of income tax on dividends paid from the 

profit of the operations throughout the period in which 

the corporate income tax is exempted. 

Granted Granted 

3. Date of first earning operating income 20 September 

2010

7 June  

2010
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The Company’s operating revenues, divided between promoted and non-promoted 
operations, are summarised below.

(Unit: Thousand Baht) 

Promoted operations Non-promoted operations Total 

For the

year ended  

31 March 

2014

For the

three-month  

period ended

31 March 

2013

For the

year ended  

31 March 

2014

For the

three-month  

period ended

31 March 

2013

For the

year ended  

31 March 

2014

For the

three-month  

period ended

31 March 

2013

Sales       

 Domestic sales 266,767 336,589 4,156,125 952,524 4,422,892 1,289,113 

 Export sales 127,098 97,812 3,238,957 735,515 3,366,055 833,327

Total sales 393,865 434,401 7,395,082 1,688,039 7,788,947 2,122,440 

Revenue from sales of 

electricity and steam 212,480 64,085 139,471 33,252 351,951 97,337

Total revenues 606,345 498,486 7,534,553 1,721,291 8,140,898 2,219,777

21. Income tax 

Income tax expenses are made up as follows: 

   (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated   

financial statements 

Separate 

financial statements 

For the  

Year ended  

31 March 2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 2013 

For the  

Year ended  

31 March 2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 2013 

     

Current income tax:     

Current income tax charge 24,795 9,132 24,795 9,132 

Adjustment in respect of current 

income tax of previous year - 33,247 - 33,247 

Deferred tax:     

Relating to origination and reversal 

of temporary differences   (59,061) 27,031 93,781 (95,515)

Income tax (income) expenses 

reported in the income 

statements (34,266) 69,410 118,576 (53,136)
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The amount of income tax relating to each component of other comprehensive are as 

follows:

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated                 

financial statements 

Separate                    

financial statements 

For the  

year ended  

31 March 

2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 

2013 

For the  

year ended  

31 March 

2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 

2013 

Actuarial losses 868 - 868 -

868 - 868 -

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit 

multiplied by the applicable tax rates  

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

For the  

year ended  

31 March 

2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 

2013 

For the  

year ended  

31 March 

2014 

For the  

three-month  

period ended  

31 March 

2013 

Accounting profit (loss) before tax 1,190,356 362,880 646,385 (325,930) 

Applicable tax rate 20 - 35% 20 - 35% 20% 20% 

Accounting profit (loss) before tax multiplied by 

   applicable tax rates 238,087 72,572 129,277 (65,186) 

Adjustment in respect of current income tax  

   of previous period - 33,247 - 33,247 

Previously unrecognised deferred tax assets 

on impairment loss of investments in 

subsidiary (152,842) - - - 

Gain on sales of investment in subsidiary (46,266) - - - 

Share of profit from investments in associates (50,200) (15,224) - - 

Impairment loss on investments  20,879 - 41,320 - 

Tax savings from investment promotion (42,252) (21,259) (42,252) (21,259) 

Dividend received (1,708) - (9,915) - 

Non-deductible expenses 478 115 478 115 

Additional expense deductions allowed (332) (53) (332) (53) 

Other temporary differences (110) 12 - -

Income tax (income) expenses reported in the 

income statements  (34,266) 69,410 118,576 (53,136) 
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The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial statements 

 2014 2013

Deferred tax assets 

Provision for long-term employee benefits 20,245 20,100 

Unrealised losses from derivatives 27,234 - 

Others 4,869 3,972

Total 52,348 24,072

Deferred tax liabilities

Deferred loan advisory fee 8,853 15,241 

Unrealised gains from derivatives - 25,266

Total 8,853 40,507

(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 2014               2013               

Deferred tax assets   

Provision for loss on long-term loan to related party - 12,895

Allowance for impairment loss from investment in subsidiary - 139,948 

Provision for long-term employee  benefits 20,245 20,100 

Unrealised losses from derivatives 27,234 - 

Others 4,869 3,972

Total 52,348 176,915

Deferred tax liabilities

Deferred loan advisory fee 8,853 15,241 

Unrealised gains from derivatives - 25,266

Total 8,853 40,507
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22. Earnings per share 

 Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the period 

(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary 

shares in issue during the period. 

23. Segment information 

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal 
reports that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to 
make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its 
performance.  

 The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of carbon 
black. Its operations are carried on only in Thailand. Segment performance is 
measured based on operating profit or loss, on a basis consistent with that used to 
measure operating profit or loss in the financial statements. As a result, all of the 
revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements 
pertain exclusively to the aforementioned reportable operating segment and 
geographical area. 

 The operations of the subsidiary sold during the current year involve a single industry 

segment in the manufacture and distribution of carbon black. The subsidiary’s 

operations are carried on in a single geographic area in China. 

Major customers 

 For the year ended 31 March 2014, the Company have revenue from two major 
customers in the amount of Baht 1,382 million and Baht 753 million, respectively            
(For the three-months period ended 31 March 2013: Baht 413 million and Baht 370 
million, respectively).
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24. Additional information 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2014 2013 2014 2013 

 (Audited) (Unaudited ) (Audited) (Unaudited ) 

Revenues     

Sales 7,788,947 8,972,141 7,788,947 8,972,141 

Dividend income 45,147 11,387 86,182 63,907 

Interest income 239,614 205,129 239,614 205,478 

Gain (loss) on sales of investment    in 

subsidiary 132,175 - (99,157) - 

Exchange gains - 98,380 - 98,380 

Other income 8,657 8,072 8,657 8,072 

Total revenues 8,214,540 9,295,109 8,024,243 9,347,978 

Expenses     

Cost of sales 6,539,333 7,825,951 6,539,333 7,825,951 

Selling expenses 162,225 159,518 162,225 159,518 

Administrative expenses 254,087 221,478 254,244 221,357 

Loss on long-term loan to related party - - - 64,477 

Impairment loss on investments 104,395 - 206,598 548,253 

Exchange losses 25,644 - 25,958 - 

Total expenses  7,085,684 8,206,947 7,188,358 8,819,556 

Profit before share of profit from    

investments in associates,    

finance cost and income tax 

expenses 1,128,856 1,088,162 835,885 528,422 

Share of profit from investments in  

   associates 251,000 315,286 - - 

Profit before finance cost and  

   income tax expenses 1,379,856 1,403,448 835,885 528,422 

Finance cost (189,499) (187,331) (189,499) (187,681) 

Profit before income tax expenses 1,190,357 1,216,117 646,386 340,741 

Income tax income (expenses) 34,266 (147,678) (118,576) (25,133) 

Profit for the period from continuing 

operations 1,224,623 1,068,439 527,810 315,608 

Loss for the period from   discontinued 

operation (96,818) 

 

(203,625) - - 

Profit for the year 1,127,805 864,814 527,810 315,608 

 

The income statements for the period of 12 monthes ended 31 March 2014 and 2013 
are presented below as additional information.
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25. Provident fund 

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in 

accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company 

contributed to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, 

which is managed by TISCO Assets Management Co., Ltd, will be paid to employees 

upon termination in accordance with the fund rules. During the year ended 31 March 

2014, the Company contributed Baht 7 million (For the three-month period ended                  

31 March 2013: Baht 2 million) to the fund. 

26. Dividends  

Dividends Approved by 

Total

dividends 

Dividend 

per share 

(Thousand 

Baht)

(Baht per 

share) 

Dividends for the year ended      

31 December 2012 

Annual General Meeting of the 

shareholders on 19 April 2013 132,000 0.44

Dividends for the three-month 

period ended 31 March 2013 

Annual General Meeting of the 

shareholders on 12 July 2013 33,000 0.11

Total dividends for 2014  165,000 0.55

27. Commitments and contingent liabilities 

27.1 Capital commitments 

 As at 31 March 2014, the Company had capital commitments of approximately Baht 54 

million (2013: Baht 56 million) relating to acquisition of machinery and equipment.  

27.2 License and technical assistant agreement 

A) In 1987, the Company entered into license agreement with an overseas licensor, 

who agreed to provide the Company with technical know-how for the production 

and manufacture of carbon black. In return, the Company agreed to pay the 

licensor a license fee, to be calculated at a percentage of sales. 

B) During the current year, the Company entered into a technical assistance 

agreement with an overseas company, under which it will receive information 

related to the availability of raw materials, raw material price trends, and freight 

and chartering options in order to optimise shipping costs. In return, the Company 

agreed to pay the overseas company a technical fee of USD 2 million per annum. 

The term of the agreement is 2 years. 
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27.3 Bank guarantees 

 As at 31 March 2014, there were outstanding bank guarantees approximately Baht 12 

million and USD 12 million issued by the banks on behalf of the Company in respect of 

certain performance bonds as required in the normal course of business. These 

included letters of guarantee to guarantee payments to creditors amounting to USD 12 

million (2013: Nil)and to guarantee electricity use, among others amounting to Baht 12 

million  (2013: Baht 12 million). 

28. Financial instruments

28.1 Financial risk management 

  The Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai 

Accounting Standard No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, 

principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other 

receivables, loan to related party and short-term and long-term loans. The financial 

risks associated with these financial instruments and how they are managed is 

described below.

  Credit risk 

 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts 

receivable, other receivables and loan to related party. The Company manages the risk 

by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not 

expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not have high 

concentrations of credit risk since it has a large customer base. The maximum 

exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts receivable, 

other receivables and loan to related parties as stated in the statement of financial 

position. 

Interest rate risk 

 The Company and its subsidiaries exposure to interest rate risk relates primarily to its 

cash at banks, short-term and long-term borrowings. Most of the Company’s financial 

assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close 

to the market rate.
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 Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are 

summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed 

interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this 

occurs before the maturity date.

Separate financial statements 

As at 31 March 2014

Fixed interest rates  Non-   

 Within 1-5 Over Floating interest  Effective 

1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 

Financial Assets       

Cash and cash equivalent  525 - - 48 - 573 0.75 - 1.70 

Trade and other receivables - - - - 1,748 1,748 - 

Long-term loan to related party - - - 5,608 - 5,608 3.73

525 - - 5,656 1,748 7,929

        

Financial liabilities        

Trade and other payables - - - - 551 551 - 

Long-term loan - - - 3,406 - 3,406 2.55

- - - 3,406 551 3,957

Consolidated financial statements 

As at 31 March 2014

Fixed interest rates  Non-   

 Within 1-5 Over Floating interest  Effective 

1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 

Financial Assets       

Cash and cash equivalent  525 - - 48 - 573 0.75 - 1.70 

Trade and other receivables - - - - 1,748 1,748 - 

Long-term loan to related party - - - 5,608 - 5,608 3.73

525 - - 5,656 1,748 7,929

        

Financial liabilities        

Trade and other payables - - - - 551 551 - 

Long-term loan - - - 3,406 - 3,406 2.55

- - - 3,406 551 3,957
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Separate financial statements 

As at 31 March 2013

Fixed interest rates  Non-   

 Within 1-5 Over Floating interest  Effective 

1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 

Financial Assets       

Cash and cash equivalent  - - - 254 - 254 0.75 - 2.15 

Trade and other receivables - - - - 1,612 1,612 - 

Long-term loan to related party - - - 5,065 - 5,065 3.71

- - - 5,319 1,612 6,931

        

Financial liabilities        

Short-term loans from financial 

institutions        

Trade and other payables - - - - 455 455 - 

Long-term loan - - - 3,910 - 3,910 2.51

- - - 3,910 455 4,365

Consolidated financial statements 

As at 31 March 2013

Fixed interest rates  Non-   

 Within 1-5 Over Floating interest  Effective 

1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 

Financial Assets       

Cash and cash equivalent  - - - 260 - 260 0.75 - 2.15 

Trade and other receivables - - - - 1,673 1,673 - 

Long-term loan to related party - - - 5,065 - 5,065 3.71

- - - 5,325 1,673 6,998

        

Financial liabilities        

Short-term loans from financial 

institutions - - - 670 - 670 2.21 - 7.20 

Short-term loans from related 

parties - - - 89 - 89 4.70

Trade and other payables - - - - 540 540 - 

Long-term loan - - - 3,910 - 3,910 2.51

- - - 4,669 540 5,209
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 The Company entered into interest rate swap agreements to manage risk associated 

with the long-term loan carrying floating interest. As at 31 March 2013, interest rate 

swap agreements have detail as follows. 

Principle amount:  USD 121.2 million, reducing according to long-term loan 

repayment schedule (31 March 2014: Balance USD 106 million) 

The Company pays:  Fixed interest at rate of 1.040 and 1.085 per quarter 

The Company receives:  Floating interest rate of 3 months LIBOR per quarter 

Period:  20 June 2013 to 20 June 2016 

  Foreign currency risk 

 The Company and its subsidiary’s exposure to foreign currency risk arises mainly from 

trading transactions, borrowings and investment that are denominated in foreign 

currencies. The Company and its subsidiary’s seeks to reduce this risk by entering into 

forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward 

contracts mature within one year.  

 The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

summarised below.

Foreign currency Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

2014 2013 2014 2013 2014 2013

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 205 202 115 137 32.4432 29.3085 

Japanese yen - - - 37 0.3155 0.3115 

Rupee India - - 16 4 0.5415 0.5406 

 Foreign exchange contracts outstanding are summarised below. 

As at 31 March 2014 

Foreign Bought S old Contractual exchange rate Contractual  

currency amount amount Bought Sold maturity date 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)  

US dollar 3.0 31.2 32.23-32.46 32.30-33.82 April - July 2014 
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As at 31 March 2013 

Foreign Bought Sold Contractual exchange rate Contractual  

currency amount amount Bought Sold maturity date 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)  

US dollar 3.5 24.5 29.41-29.42 29.31-30.02 April - July 2013 

 In addition, the Company entered into cross currency swap agreements to manage 

risk associated with investment in foreign countries. As at 31 March 2014, the 

outstanding cross currency swap agreements are summarised below. 

(Unit: Million Baht) 

Maturity

Number of 

contracts 

Notional 

amount 

2016 4 2,133 

2017 1 626 

2018 1 851 

 28.2 Fair values of financial instruments 

 Since the majority of the Company’s financial assets and liabilities are short-term in 

nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially 

different from the amounts presented in the statements of financial position. 

 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled 

between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is 

determined by reference to the market price of the financial instrument or by using an 

appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument. 

28.3 Capital management 

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has 

appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder 

value. As at 31 March 2013, the Group's debt-to-equity ratio was 0.37:1 (2013: 0.54:1) 

and the Company’s was 0.46:1 (2013: 0.53:1).

29. Approval of financial statements 

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of 

Directors on 22 May 2014. 
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