
 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น

จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ

ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เร่ืองอ่ืน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

 

 

 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  6105 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

24 มิถุนายน 2558 
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,062,823,171       573,414,161          1,062,481,639       573,243,454          

ลูกหนี�การค้า 4, 6 889,311,186          1,106,562,453       889,311,186          1,106,562,453       

ลูกหนี�อื�น 118,682,529          16,000,870            118,682,529          16,000,870            

สินค้าคงเหลือ 7 403,725,486          1,097,357,851       403,725,486          1,097,357,851       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 130,946,451          117,093,395          130,863,292          116,163,202          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,605,488,823       2,910,428,730       2,605,064,132       2,909,327,830       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนที�บันทึกตาม

วิธีส่วนได้เสีย 8 3,011,162,025       3,044,773,735       770,364,083          786,981,083          

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                         -                         12,853,530            12,853,530            

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 10 1,580,604,161       1,639,962,661       1,580,604,161       1,639,962,661       

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4 4,995,043,355       5,608,476,630       5,604,568,163       5,608,476,630       

ดอกเบี�ยค้างรับระยะยาว 4 867,395,350          625,912,018          867,395,350          625,912,018          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,614,106,655       1,738,862,949       1,614,106,655       1,738,862,949       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24,321,050            1,270,488              24,321,050            1,270,488              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 76,967,726            43,494,949            76,967,726            43,494,949            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 2,980,570              10,410,005            2,980,570              7,490,578              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,172,580,892     12,713,163,435     10,554,161,288     10,465,304,886     

รวมสินทรัพย์ 14,778,069,715     15,623,592,165     13,159,225,420     13,374,632,716     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า 13 307,995,843          395,969,884          307,995,842          395,969,884          

เจ้าหนี�อื�น 14 318,303,460          155,311,851          318,251,001          155,311,851          

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 1,030,138,200       993,781,250          1,030,138,200       993,781,250          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 68,497,902            -                         68,497,902            -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 51,385,146            172,012,484          51,385,146            171,915,185          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,776,320,551       1,717,075,469       1,776,268,091       1,716,978,170       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 1,425,435,375       2,411,792,484       1,425,435,375       2,411,792,484       

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 94,448,235            101,225,502          94,448,235            101,225,502          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,519,883,610       2,513,017,986       1,519,883,610       2,513,017,986       

รวมหนี�สิน 3,296,204,161       4,230,093,455       3,296,151,701       4,229,996,156       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 17 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 930,000,000          930,000,000          930,000,000          930,000,000          

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย  18 30,000,000            30,000,000            30,000,000            30,000,000            

ยังไม่ได้จัดสรร 11,532,346,208     10,670,841,643     8,603,073,719       7,884,636,560       

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,310,480,654)     (537,342,933)        -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,481,865,554     11,393,498,710     9,863,073,719       9,144,636,560       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,778,069,715     15,623,592,165     13,159,225,420     13,374,632,716     

-                       -                       

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การดําเนินงานต่อเนื�อง

รายได้

รายได้จากการขาย 23 6,607,615,395    7,788,947,290    6,607,615,395    7,788,947,290    

รายได้เงินปันผลรับ 4, 8, 10 11,386,503         45,147,377         39,397,792         86,182,412         

ดอกเบี�ยรับ 247,737,003       239,613,742       247,737,003       239,613,742       

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ 117,535,478       -                      117,535,479       -                      

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4, 9 -                      132,175,217       -                      -                      

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 -                      -                      158,575              -                      

รายได้อื�น 5,641,598           8,656,827           5,596,349           8,656,827           

รวมรายได้ 6,989,915,977    8,214,540,453    7,018,040,593    8,123,400,271    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 21 5,423,307,703    6,539,333,474    5,423,307,703    6,539,333,474    

ค่าใช้จ่ายในการขาย 21 157,388,710       162,225,014       157,388,711       162,225,014       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21 280,352,612       254,086,865       276,977,173       254,243,875       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วม -                      -                      8,304,892           -                      

ขาดทุนจากการตั�งสํารองหนี�สิน

จากการขายบริษัทย่อย 4 -                      -                      -                      99,157,440         

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น 4, 10 59,358,500         104,395,455       59,358,500         206,597,501       

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ -                      25,643,504         -                      25,958,065         

ต้นทุนทางการเงิน 126,966,482       189,499,407       126,966,482       189,499,407       

รวมค่าใช้จ่าย 6,047,374,007    7,275,183,719    6,052,303,461    7,477,014,776    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธี

ส่วนได้เสีย

บริษัทร่วม 8 166,262,568       250,999,571       -                      -                      

รวม 166,262,568       250,999,571       -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาก

การดําเนินงานต่อเนื�อง 1,108,804,538    1,190,356,305    965,737,132       646,385,495       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน)์ 22 115,299,973       (34,266,332)        115,299,973       118,575,905       

กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื�อง 993,504,565       1,224,622,637    850,437,159       527,809,590       

การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนจากการดําเนินงานที�ยกเลิก

สุทธิจากภาษี -                      96,817,767         -                      -                      

กําไรสําหรับปี 993,504,565       1,127,804,870    850,437,159       527,809,590       

การดําเนินงานต่อเนื�อง

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 993,504,565       1,224,622,637    850,437,159       527,809,590       

ขาดทุนจากการดําเนินงานที�ยกเลิก

สุทธิจากภาษี -                      (96,817,767)        -                      -                      

กําไรสําหรับปี 993,504,565       1,127,804,870    850,437,159       527,809,590       

กําไรต่อหุ้น - การดําเนินการต่อเนื�อง

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 24 3.31                    4.08                    2.83                    1.76                    

ขาดทุนต่อหุ้น - การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 24 -                      (0.32)                   -                      -                      

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 24 3.31                    3.76                    2.83                    1.76                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับปี 993,504,565       1,127,804,870    850,437,159       527,809,590       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

    หน่วยงานต่างประเทศ (775,424,886)      73,706,518         -                      -                      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ

   คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผล

   ประโยชน์พนักงาน 16 -                      (4,341,403)          -                      (4,341,403)          

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                      868,281              -                      868,281              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -

   สุทธิจากภาษี (775,424,886)      70,233,396         -                      (3,473,122)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส่วนที�เป็นของบริษัท 218,079,679       1,198,038,266    850,437,159       524,336,468       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินระหว่างราคา

ทุนของเงินลงทุนใน รวม

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก บริษัทย่อยที�สูงกว่า องค์ประกอบอื�น รวมส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ การแปลงค่า มูลค่าตามบัญชีของ ของส่วน ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ส่วนได้เสียที�ได้มา ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2556 300,000,000    930,000,000    30,000,000     9,711,509,895        (611,049,451)    (37,265,055)         (648,314,506)        10,323,195,389     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                   -                   -                  -                         -                    37,265,055          37,265,055            37,265,055            

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25 -                   -                   -                  (165,000,000)         -                    -                       -                        (165,000,000)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                  (165,000,000)         -                    37,265,055          37,265,055            (127,734,945)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไร -                   -                   -                  1,127,804,870        -                    -                       -                        1,127,804,870       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                   -                   -                  (3,473,122)             73,706,518        -                       73,706,518            70,233,396            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                  1,124,331,748        73,706,518        -                       73,706,518            1,198,038,266       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 300,000,000    930,000,000    30,000,000     10,670,841,643      (537,342,933)    -                       (537,342,933)        11,393,498,710     

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวม

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจาก องค์ประกอบอื�น รวมส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ การแปลงค่า ของส่วน ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2558

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 -                   -                   -                 -                          2,287,165            2,287,165             2,287,165              

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25 -                   -                   -                 (132,000,000)          -                       -                        (132,000,000)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                 (132,000,000)          2,287,165            2,287,165             (129,712,835)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไร -                   -                   -                 993,504,565           -                       -                        993,504,565          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                   -                   -                 -                          (775,424,886)       (775,424,886)        (775,424,886)         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                 993,504,565           (775,424,886)       (775,424,886)        218,079,679          

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

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2556 300,000,000        930,000,000        30,000,000         7,525,300,092       8,785,300,092      

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25 -                      -                      -                     (165,000,000)        (165,000,000)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                     (165,000,000)        (165,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไร -                      -                      -                     527,809,590          527,809,590         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                      -                      -                     (3,473,122)            (3,473,122)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                     524,336,468          524,336,468         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 300,000,000        930,000,000        30,000,000         7,884,636,560       9,144,636,560      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2558

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25 -                      -                      -                     (132,000,000)        (132,000,000)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                     (132,000,000)        (132,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไร -                      -                      -                     850,437,159          850,437,159         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                     850,437,159          850,437,159         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 300,000,000        930,000,000        30,000,000         8,603,073,719         (1) 9,863,073,719      

(1) เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทต้องคงไว้ซึ�งกําไรสะสมจํานวน 510 ล้านบาท เป็นกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรขั�นตํ�า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 993,504,565        1,127,804,870     850,437,159        527,809,590        

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 296,181,899        359,510,302        296,181,899        316,293,555        

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,270,488            693,854               1,270,488            693,854               

กลับรายการค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง -                      (17,179,516)         -                      -                      

รายได้เงินปันผลรับ (11,386,503)         (45,147,377)         (39,397,792)         (86,182,412)         

ดอกเบี�ยรับ (247,737,003)       (239,613,742)       (247,737,003)       (239,613,742)       

ต้นทุนทางการเงิน 126,966,482        189,499,407        126,966,482        189,499,407        

กลับรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -                      (566,826)              -                      -                      

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงินรอการตัดบัญชี 24,647,291          31,935,701          24,647,291          31,935,701          

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 22,491,261          (244,735,912)       22,711,865          (179,405,403)       

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 24,029,748          136,171,255        24,029,748          136,171,255        

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (180,086)              (1,044,065)           (180,086)              (1,044,065)           

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      -                      (158,575)              -                      

ขาดทุน (กําไร) ที�เกี�ยวข้องกับการขายบริษัทย่อย -                      (132,175,214)       -                      99,157,440          

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น 59,358,500          104,395,455        59,358,500          206,597,501        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      -                      8,304,892            -                      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธี

ส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (166,262,568)       (250,999,571)       -                      -                      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,854,968            10,387,189          9,854,968            10,387,189          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) 115,299,973        (34,266,332)         115,299,973        118,575,905        

1,248,039,015     994,669,478        1,251,589,809     1,130,875,775     

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า 216,565,417        69,398,052          216,565,417        130,944,951        

ลูกหนี�อื�น (102,681,659)       1,443,117            (102,681,659)       375,697               

สินค้าคงเหลือ 693,632,365        541,440,452        693,632,365        518,988,254        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (13,814,953)         78,568,820          (14,661,987)         80,843,253          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,429,436            (5,932,147)           4,510,010            (4,797,846)           

เจ้าหนี�การค้า (83,499,886)         98,948,455          (83,499,885)         110,044,638        

เจ้าหนี�อื�น 67,147,168          17,852,420          67,094,709          17,434,640          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (144,657,086)       (19,424,979)         (144,559,787)       (12,675,888)         

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (16,632,235)         (14,002,331)         (16,632,235)         (14,002,331)         

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,871,527,582     1,762,961,337     1,871,356,757     1,958,031,143     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม

(บาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

13

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

จ่ายภาษีเงินได้ (80,274,847)         (207,222,390)       (80,274,847)         (207,222,390)       

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,791,252,735     1,555,738,947     1,791,081,910     1,750,808,753     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 8,742,524            13,763,760          8,742,524            13,763,761          

รับเงินปันผล 39,397,792          86,182,412          39,397,792          86,182,412          

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (74,254,346)         (139,186,399)       (74,254,346)         (140,061,272)       

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (24,321,050)         (400,300)              (24,321,050)         (400,300)              

ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 180,086               1,044,065            180,086               1,044,065            

เงินสดจ่ายสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (124,467,643)       -                      (99,157,440)         

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8,470,683            -                      8,470,683            -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน (41,784,311)         (163,064,105)       (41,784,311)         (138,628,774)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (128,306,289)       (189,895,784)       (128,306,289)       (189,895,784)       

จ่ายเงินปันผล (132,000,000)       (165,000,000)       (132,000,000)       (165,000,000)       

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง -                      (49,350,393)         -                      -                      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทที�เกี�ยวข้องเพิ�มขึ�น -                      262,788,523        -                      -                      

ชําระคืนเงินกู้ยืม (999,753,125)       (938,166,250)       (999,753,125)       (938,166,250)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,260,059,414)    (1,079,623,904)    (1,260,059,414)    (1,293,062,034)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 489,409,010        313,050,938        489,238,185        319,117,945        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 เมษายน 573,414,161        260,363,223        573,243,454        254,125,509        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 มีนาคม 1,062,823,171     573,414,161        1,062,481,639     573,243,454        

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี�ค่าซื�อเครื�องจักรและอุปกรณ์ 114,825,585        17,654,325          114,825,585        17,654,325          

-                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลกูหน้ีการคา้ 

7 สินคา้คงเหลือ 

8 เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

10 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13 เจา้หน้ีการคา้ 

14 เจา้หน้ีอ่ืน 

15 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

16 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

17 ทุนเรือนหุน้ 

18 สาํรอง 

19 ส่วนงานดาํเนินงาน 

20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

22 ภาษีเงินได ้

23 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

24 กาํไรต่อหุน้ 

25 เงินปันผล 

26 เคร่ืองมือทางการเงิน 

27 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

29 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

 

บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน

ของสาํนกังานและโรงงานดงัน้ี 

 

สาํนกังาน  :  888/122  และ_128_อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

โรงงาน  :   44 หมู่ 1 ถนนอยธุยา-อ่างทอง ตาํบลโพสะ อาํเภอเมือง อ่างทอง 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2533 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 24.98) CIMB Securities 

(Singapore) Pte. Ltd. (ถือหุน้ร้อยละ 18.35)  และ Everlon International Holdings Limited (ถือหุน้ร้อยละ12.56) 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผงคาร์บอน รายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9  

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ   

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง   
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ้ 28 
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินดงัต่อไปน้ี  

 

- ตราสารอนุพนัธ์ วดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 

- เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ         

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

บริษัทย่อย  

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของบริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

บริษัทร่วม  

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั

ถกูสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50   

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก

ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว  
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งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกาํไรหรือขาดทุน และ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ีถูก

ลงทุน นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญันั้นส้ินสุดลง เม่ือส่วนแบ่งผล

ขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ

กลุ่มบริษทั จะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระ

ผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถ้กูลงทุน 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ

จาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์    

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การ

กาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถกูบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ

ทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่า

ยติุธรรม   กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ใหเ้ป็นมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที       

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  ราคาอา้งอิง

เหล่านั้นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  ภายใต้

ขอ้กาํหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา  และโดยการใช้อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 
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หากมีราคาตลาด  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา

ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่าง

ราคาล่วงหนา้ตามสัญญา กบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้

อตัราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น    

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่   

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีราคาทุนถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง

หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี

ผลิตเอง  ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดับกาํลงัการผลิต

ตามปกติและตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  
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(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการ

บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารทุนซ่ึงไม่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของเงินลงทุน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน          

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

 

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง  20 และ 25  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 และ 10  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 และ 10  ปี 

ยานพาหนะ  4 และ 5   ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย   

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ

ครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติมภาระผูกพนั ในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั

เครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงิน

เดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 

 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้

 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมลูค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม

บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน

ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป

เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร

ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
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(ฒ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป

ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า

ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน

สินคา้   

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่าน

ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ด) สัญญาเช่าดําเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี

เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ

เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบั รายการท่ีรับรู้โดยตรง

ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย 

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี

ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้

คา้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การ

ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อ

สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั

เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
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(ถ) กาํไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล  

 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9 สําหรับ

ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่   ร้อยละ10 

ข้ึนไป 

ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั ไทย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 10 ข้ึนไป และมีกรรมการร่วมกนั 

SKI Carbon Black (India) Pvt Ltd. 

   (เดิมช่ือ : Hi-Tech Carbon) 

อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

Alexandria Carbon Black Company S.A.E อียิปต ์ มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั   บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มบริษทัไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่า

จะทําหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) ของกลุ่ม

บริษทั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  

ซ้ือสินคา้  อา้งอิงราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี 

ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอนํ้าและพลงังานไฟฟ้า  อา้งอิงราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 238,956  225,677  238,956  225,677 

เงินปันผลรับ -             -  28,011  41,035 

ซ้ือสินคา้ -  1,480  -  1,480 
        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 36,315  32,585  36,315  30,709 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,049  3,627  1,049  3,627 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 37,364  36,212  37,364  34,336 
        

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,387  3,627  3,387  3,627 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

เงินปันผลรับ 11,387  45,147  11,387  45,147 

ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอนํ้า 

   และพลงังานไฟฟ้า 

 

287,866 

  

223,872 

  

287,866 

  

223,872 

ค่าเช่า 3,240  3,240  3,240  3,240 

ซ้ือสินคา้ -  4,792  -  4,792 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  132,176  -  (99,157) 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  43,872  -  43,872 

รวม -  43,872  -  43,872 

        

ลกูหน้ีอื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,791  2,592  47,791  2,592 

รวม 47,791  2,592  47,791  2,592 

 

ดอกเบ้ียค้างรับระยะยาว-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม 867,395  625,912  867,395  625,912 

รวม 867,395  625,912  867,395  625,912 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม 4,995,043  5,608,477  5,604,568  5,608,477 

รวม 4,995,043  5,608,477  5,604,568  5,608,477 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี   

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 5,608,477  5,065,442  5,608,477  5,065,442 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,909)  543,035  (3,909)  543,035 

ส่วนแบ่งขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสะสมรวม        

    ของบริษทัร่วม (609,525)  -  -  - 

ณ วนัที่ 31  มนีาคม 4,995,043  5,608,477  5,604,568  5,608,477 

        

เจ้าหน้ีอื่น-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,212  48,836  52,212  48,836 

รวม 52,212  48,836  52,212  48,836 

 

สัญญาเงินให้กู้ยมื 

 

ปี 2554 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินให้กูย้ืมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 172.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

โดยคิดดอกเบ้ียอตัรา LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2559 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 173  280  173  280 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 155,655  41,531  155,314  41,360 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 6,995  6,603  6,995  6,603 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 900,000  525,000  900,000  525,000 

รวม 1,062,823  573,414  1,062,482  573,243 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  1,062,321  573,119  1,062,321  573,119 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 161  124  161  124 

สกลุเงินเมก็ซิกนัเปโซ 341  171  -  - 

รวม 1,062,823  573,414  1,062,482  573,243 

 

6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  43,872 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  889,311  1,062,690 

รวม  889,311  1,106,562 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  - 

สุทธิ  889,311  1,106,562 
     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  -  - 
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วิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2558  2557 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้อง     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  -  43,872 

  -  43,872 

บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ     831,724  968,512 

เกินกาํหนดชาํระ:     

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน    56,546  93,327 

   3 - 6 เดือน  1,022  827 

   6 - 12 เดือน  8  22 

   มากกวา่ 12 เดือน         11  2 

  889,311  1,062,690 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     -  - 

  889,311  1,062,690 
     

สุทธิ  889,311  1,106,562 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 

 

ยอดลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2557  2556 

     (พันบาท) 

สกลุเงินบาท     578,465  707,919 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา     310,846  398,643 

รวม     889,311  1,106,562 
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7 สินค้าคงเหลอื    

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 107,653  313,368  107,653  313,368 

วตัถุดิบ 185,330  643,996  185,330  643,996 

วสัดุโรงงานและอะไหล่ 123,216  139,994  123,216  139,994 

 416,199  1,097,358  416,199  1,097,358 

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมลูค่า (12,474)  -  (12,474)  - 

สุทธิ 403,725  1,097,358  403,725  1,097,358 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

- ตน้ทุนขาย 4,346,501  5,537,589  4,346,501  5,414,143 

- ปรับลดมูลค่าเป็นสินคา้เส่ือมสภาพ 12,474  -  12,474  - 

รวม 4,358,975  5,537,589  4,358,975  5,414,143 

 

8 เงนิลงทุนที่บันทึกตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน 3,044,774  2,756,002  786,981  786,981 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี        

   ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 166,263  251,000  -  - 

เงินปันผลรับ (28,011)  (41,035)  -  - 

จาํหน่าย (6,185)  -  (16,617)  - 

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (165,679)  78,807  -  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 3,011,162  3,044,774  770,364  786,981 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

       งบการเงนิรวม 

 ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น  

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

  

เงินปันผลรับ 

   2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                      

P.T. Indo Liberty 

Textiles 

 

ผลิตส่ิงทอ 

 

อินโดนีเซีย 

 

40.00 

  

40.00 

  

515,664 

  

515,664 

  

196,948 

  

196,948 

  

411,440 

  

432,020 

  

2,520 

  

15,544 

บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า 

เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

 

ผลิตสารเคมี ไทย 29.99  29.99  1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  2,599,722  2,504,533  

 

 

25,491 

  

 

25,491 

Ameri Blend Inc. จดัหาและ 

สาํรองวตัถุดิบ สหรัฐอเมริกา -  49.00  33,912  33,912  -  16,617             -  8,587  

 

- 

  

          - 

Indigold Carbon 

(Mauritius)  Limited 

บริษทัเพ่ือ 

การลงทุน มอริเชียส 20.59  20.59            308,870  308,870  63,596  63,596             -  99,634  

 

 - 

  

          - 

รวม           770,364  786,981  3,011,162  3,044,774  28,011  41,035 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทั Indigold Carbon (Mauritius) Limited (“Indigold”) ไดร้วมถึงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวจาํนวน 4,995 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 867 

ลา้นบาท (31 มีนาคม 2557: 5,608 ล้านบาท และ 626 ล้านบาทตามลาํดับ) 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จาํนวน 708 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2557: กาํไรจาํนวน 75 ล้านบาท) 

การลดลงจาํนวน 783 ลา้นบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินสาํหรับปีของหน่วยงานต่างประเทศจาํนวน 546 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีส่วน

แบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมใน Indigold เกินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหุน้ทุน ส่วนเกินน้ีจึงถูกปรับปรุงกบัเงินใหกู้ย้ืมแก่ Indigold การกลบัรายการผลขาดทุนในอนาคตจะ

รับรู้ในเงินใหกู้ย้ืมก่อน โดยใหรั้บรู้ไดไ้ม่เกินผลขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในเงินใหกู้ย้ืม แลว้จึงรับรู้ในเงินลงทุนในหุน้ทุนต่อไป เงินลงทุนใน Indigold ซ่ึงอยู่ในรูปของตราสารทุนและเงินให้

กูย้ืมแสดงดว้ยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม               

P.T. Indo Liberty Textiles 40.00  40.00 515,664  515,664  196,948  196,948  2,520  15,544 

บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 29.99  29.99 1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  25,491  25,491 

Ameri Blend Inc. -  49.00 33,912  33,912                 -  16,617  -  - 

Indigold Carbon (Mauritius)  Limited 20.59  20.59 308,870  308,870  63,596  63,596  -  - 

รวม        770,364  786,981  28,011  41,035 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนท่ีบริษทัถืออยู่ใน Ameri 

Blend Inc. (ซ่ึงบริษทัถือหุน้ 49 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 49 ในหุน้สามญั) แก่ Swiss Singapore Overseas Enterprise 

Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 257,250 เหรียญสหรัฐอเมริกา (8.2 ล้านบาท)  

 

บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน Ameri Blend Inc. จาํนวน 8.3 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนเสร็จส้ินและบนัทึกผลกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

จาํนวน 159,000 บาท 

 

9     เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

       งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2558  2557 

     (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน     12,854  712,588 

เพ่ิมข้ึน     -  64,477 

ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า     -  (764,211) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม     12,854  12,854 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

 

บริษทัยอ่ย 

ลกัษณะ

ธุรกิจ 

สดัส่วนของความ

เป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  

 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       

Birla Carbon Mexico, 

S.A. DE C.V. 

ผลิต

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

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

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ในเดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้บริษทัฯจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทั เหลียวหนิง เบอร์ล่า คาร์บอน จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยมีทุนชาํระแลว้มูลค่าประมาณ 169.6 ลา้นหยวน

เรนมินบิ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินเป็นจาํนวน 3.2 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 99 ลา้นบาท) ให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัร่วมของบริษทั 

เพ่ือใหก้ารจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวสาํเร็จเน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวมีมูลค่าของกิจการสุทธิติดลบ 

กล่าวคือมีหน้ีสินรวมมากกวา่สินทรัพยร์วม บริษทัไดด้าํเนินการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินในเดือนตุลาคม 

2556 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 132.2 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และบนัทึกผลขาดทุนจากเงินจ่ายเพ่ิมตามสัญญาการโอนหุน้เป็นจาํนวน 99.2 

ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 (หมายเหตุ 4) 

 

10     เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ราคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี  1 เมษายนของปีก่อน 1,744,358  1,744,358  1,846,560  1,846,560 

ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (163,754)  (104,395)  (265,956)  (206,597) 

มูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 1,580,604  1,639,963  1,580,604  1,639,963 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 

สัดส่วนของความ

เป็นเจา้ของ 

 

สกุลเงิน 

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  

 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 15.98  15.98 บาท 712,500  712,500  223,204  223,204  -  -  223,204  223,204  11,387  8,540 

 

Alexandria Fiber S.A.E. 

 

14.40 

  

14.40 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

48,198 

  

48,198 

  

163,754 

  

163,754 

  

(163,754) 

  

(104,395) 

  

- 

  

59,359 

  

- 

  

- 

 

Blue Bucks Investment Pte Ltd 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

758,000 

  

758,000 

  

- 

  

- 

  

758,000 

  

758,000 

  

- 

  

20,337 

 

Big Banyan Investment Pte Ltd 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

599,400 

  

599,400 

  

- 

  

- 

  

599,400 

  

599,400 

  

- 

  

16,270 

รวม          1,744,358  1,744,358  (163,754)  (104,395)  1,580,604  1,639,963  11,387  45,147 

   

   

   

   

   

   

   

   



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สัดส่วนของความ

เป็นเจา้ของ 

 

สกุลเงิน 

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  

 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 15.98  15.98 บาท 712,500  712,500  223,204  223,204  -  -  223,204  223,204  11,387  8,540 

 

Alexandria Fiber S.A.E. 

 

14.40 

  

14.40 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

48,198 

  

48,198 

  

265,956 

  

265,956 

  

(265,956) 

  

(206,597) 

  

- 

  

59,359 

  

- 

  

- 

 

Blue Bucks Investment Pte Ltd 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

758,000 

  

758,000 

  

- 

  

- 

  

758,000 

  

758,000 

  

- 

  

20,337 

 

Big Banyan Investment Pte Ltd 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

599,400 

  

599,400 

  

- 

  

- 

  

599,400 

  

599,400 

  

- 

  

16,270 

รวม          1,846,560  1,846,560  (256,956)  (206,597)  1,580,604  1,639,963  11,387  45,147 

 

หุน้บุริมสิทธิของ Blue Bucks Investment Pte Ltd. (25,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) และหุน้บุริมสิทธิของ Big Banyan Investment Pte Ltd. (20,000,000 หุน้ มูลค่า

หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นหุน้บุริมสิทธิประเภทไม่สะสมเงินปันผล เรียกไถ่ถอนได ้ไม่มีส่วนร่วมในการประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผลใน

อตัราร้อยละ 2.5 ต่อปีในปีท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Alexandria Fiber S.A.E. จาํนวน 59,359 พนับาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11     ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

           สินทรัพย ์   

       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   

   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 138,533  932,326  5,386,210  78,332  19,674  226,336  6,781,411 

เพ่ิมข้ึน -  -  623  26  2,276  107,237  110,162 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (6,369)  (9)  (3,438)  -  (9,816) 

โอน -  1,149  21,185  -  -  (22,334)  - 

ขายสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย -  (189,336)  (908,572)  (5,183)  (1,912)  (2,906)  (1,107,909) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  15,121  72,554  413  151  218  88,457 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557              

และ 1 เมษายน 2557 138,533  759,260  4,565,631  73,579  16,751  308,551  5,862,305 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  69  1,545  169,811  171,425 

จาํหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (23)  -  -  (23) 

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



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

           สินทรัพย ์   

       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   

   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 -  477,820  3,819,882  72,013  12,025  -  4,381,740 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  26,677  329,115  1,698  2,021  -  359,511 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (6,369)  (9)  (3,438)  -  (9,816) 

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  5,388  44,289  345  139  -  50,161 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557              

และ 1 เมษายน 2557 -  439,627  3,605,109  69,739  8,967  -  4,123,442 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  15,208  277,768  945  2,260  -  296,181 

จาํหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (23)  -  -  (23) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 -  454,835  3,882,877  70,661  9,426  -  4,417,799 

              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ 31 มีนาคม 2557 138,533  319,633  960,522  3,840  7,784  308,551  1,738,863 

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



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

           สินทรัพย ์   

       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   

   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 138,533  758,111  4,550,192  73,565  17,913  223,894  5,762,208 

เพ่ิมข้ึน -  -  623  -  2,276  106,991  109,890 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (6,369)  (9)  (3,438)  -  (9,816) 

โอน -  1,149  21,185  -  -  (22,334)  - 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557              

และ 1 เมษายน 2557 138,533  759,260  4,565,631  73,556  16,751  308,551  5,862,282 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  69  1,545  169,811  171,425 

จาํหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 

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

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

           สินทรัพย ์   

       เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่ง   

   อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและเคร่ือง    ก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 -  416,973  3,321,499  68,027  10,442  -  3,816,941 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  22,654  289,979  1,698  1,963  -  316,294 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (6,369)  (9)  (3,438)  -  (9,816) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557              

และ 1 เมษายน 2557 -  439,627  3,605,109  69,716  8,967  -  4,123,419 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  15,208  277,768  945  2,260  -  296,181 

จาํหน่าย -  -  -  -  (1,801)  -  (1,801) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 -  454,835  3,882,877  70,661  9,426  -  4,417,799 

              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ 31 มีนาคม 2557 138,533  319,633  960,522  3,840  7,784  308,551  1,738,863 

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

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจาํนวน 2,490 ลา้นบาท (2557: 2,442 ล้านบาท) 

 

บริษทัไดน้าํสินทรัพยม์ูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จาํนวน 1,136 ลา้นบาท (2557: 1,430 ล้านบาท) 

ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

 

12 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รวม 80,892  52,348  (3,924)  (8,853) 

หกักลบภาษีเงินได ้ (3,924)  (8,853)  3,924  8,853 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ 76,968  43,495  -  - 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  

 

ณ วนัที ่

1 เมษายน 

2557  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  

31 มนีาคม 

2558 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน      -  53,191  -  53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 20,245  (1,355)  -  18,890 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 27,234  (22,428)  -  4,806 

อ่ืนๆ 4,869  (864)  -  4,005 

รวม 52,348  28,544  -  80,892 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  

 

ณ วนัที ่

1 เมษายน 

2557  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  

31 มนีาคม 

2558 

  (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

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

รวม (8,853)  4,929  -  (3,924) 

        

สุทธิ 43,495  33,473  -  76,968 

 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  

 

 

ณ วนัที ่ 

1 เมษายน  

2556 

 

 

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

 

 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2557 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 20,100  (723)  868  20,245 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ -  27,234  -  27,234 

อ่ืนๆ 3,972  897  -  4,869 

รวม 24,072  27,408  868  52,348 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (15,240)  6,387  -  (8,853) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ (25,266)  25,266  -  - 

รวม (40,506)  31,653  -  (8,853) 

        

สุทธิ (16,434)  59,061  868  43,495 

 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  

 

 

ณ วนัที่  

1 เมษายน  

2557 

 

 

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

 

 

ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2558 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน      -  53,191  -  53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 20,245  (1,355)  -  18,890 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 27,234  (22,428)  -  4,806 

อ่ืนๆ 4,869  (864)  -  4,005 

รวม 52,348  28,544  -  80,892 
 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
       

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

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

สุทธิ 43,495  33,473  -  76,968 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  

 

 

ณ วนัที่  

1 เมษายน  

2556 

 

 

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

 

 

ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2557 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,896  (12,896)  -  - 

ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 139,946  (139,946)  -  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 20,100  (723)  868  20,245 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ -  27,234  -  27,234 

อ่ืนๆ 3,972  897  -  4,869 

รวม 176,914  (125,434)  868  52,348 

  



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  

 

 

ณ วนัที่  

1 เมษายน  

2556 

 

 

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

 

 

ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2557 

  (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอตดับญัชี (15,240)  6,387  -  (8,853) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ (25,266)  25,266  -  - 

รวม (40,506)  31,653  -  (8,853) 
        

สุทธิ 136,408  (93,781)  868  43,495 

 

13 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการอ่ืนๆ  307,996  395,970  307,996  395,970 

รวม  307,996  395,970  307,996  395,970 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  91,703  110,467  91,703  110,467 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 199,619  275,408  199,619  275,408 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 10,118  -  10,118  - 

สกลุเงินรูปีอินเดีย 5,102  7,514  5,102  7,514 

สกลุเงินยโูร 1,454  1,643  1,454  1,643 

สกลุเงินหยวนเรนมินบิ -  938  -  938 

รวม 307,996  395,970  307,996  395,970 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 เจ้าหนีอ้ืน่ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืนค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 114,826  17,654  114,826  17,654 

โบนสัคา้งจ่าย 65,896  39,412  65,896  39,412 

เจา้หน้ีอ่ืน 63,358  48,835  63,358  48,835 

ค่าบริการคา้งจ่าย 23,488  13,410  23,488  13,410 

อ่ืนๆ 50,735  36,001  50,683  36,001 

รวม 318,303  155,312  318,251  155,312 

 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  266,441  106,476  266,442  106,476 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 40,562  40,670  40,562  40,670 

สกลุเงินรูปีอินเดีย 10,333  7,356  10,333  7,356 

สกลุเงินยโูร 914  810  914  810 

สกลุเงินเมก็ซิกนัเปโซ 53  -  -  - 

รวม 318,303  155,312  318,251  155,312 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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15 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ   

 

 

งบการเงินรวมและ                            

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,030,138  993,781 

    

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,425,435  2,411,792 

 2,455,573  3,405,573 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 

2557 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 3,405,573  3,910,429 

ชาํระคืนระหวา่งปี (999,753)  (938,166) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งิน 24,647  31,936 

รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปล่ียน 25,106  401,374 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2,455,573  3,405,573 

 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

จาํนวน 76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 106 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี ซ่ึงบริษทัจะตอ้งชาํระเงิน

กูย้ืมระยะยาวทุกหกเดือน ดอกเบ้ียชาํระคืนตามรอบระยะเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัรอบระยะเวลาของอตัราดอกเบ้ีย 

LIBOR ตามท่ีบริษทัพิจารณาโดยเงินกูย้ืมงวดสุดทา้ยจะชาํระในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559  

 

เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการค้า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลตอบแทนท่ีมีสิทธิไดรั้บตามสัญญาท่ีระบุไว ้เช่น สัญญาเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญา

กรมธรรมป์ระกนัภยั และสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกประเทศของบริษทั 

 

สัญญาเงินกูมี้การระบุการปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จาํกดัในการใช้

เงินทุน และขอ้จาํกดัในการสร้างภาระคํ้าประกนั 

 

16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

   

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 94,448  101,226 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอ่ืน 9,854  10,387 

    

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี -  (4,341) 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ (4,341)  (4,341) 

    

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 101,226  100,499 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,162  6,436 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,692  3,952 

ผลประโยชนจ่์ายระหวา่งปี (16,632)  (14,002) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

-  

 

4,341 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 94,448  101,226 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,162  6,436 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,692  3,951 

รวม 9,854  10,387 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย 5,912  6,242 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,942  4,145 

รวม 9,854  10,387 
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กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

รวมในกาํไรสะสม    

ณ 1 เมษายน 4,341  - 

รับรู้ระหวา่งปี -  4,341 

ณ 31 มนีาคม 4,341  4,341 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  4.0  4.0 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 9.0  9.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 5.0  5.0 

 

ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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17 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มลูค่าหุน้  2558  2557 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน          

-  หุน้สามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม          

-  หุ้นสามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 
          

          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน          

-  หุน้สามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม          

-  หุ้นสามญั 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่

มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้น้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 

58 

18 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวร้้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 

การเคลือ่นไหวในทุนสํารอง 

 

การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

19 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผงคาร์บอนดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่ม

บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัมีการจดัการ การผลิตและสาํนกังานขายในประเทศไทยเท่านั้น 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลกูคา้ 

 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

  รายได้ 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ไทย 3,520,545  4,422,892 

ญ่ีปุ่น 1,031,255  1,529,649 

มาเลเซีย 698,027  796,131 

ประเทศอ่ืนๆ 1,357,788  1,040,275 

รวม 6,607,615  7,788,947 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 735 

ลา้นบาท และ 318 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557: 1,382 ล้านบาท และ 753 ล้านบาท 

ตามลาํดับ) 
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20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ผู้บริหาร  

เงินเดือนและค่าแรง 36,315  32,585  36,315  30,709 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอ่ืน 1,049  3,627  1,049  3,627 

อ่ืนๆ 3,387  3,627  3,387  3,627 

 40,751  39,839  40,751  37,963 

พนักงาน        

เงินเดือนและค่าแรง 270,521  245,783  270,521  245,783 

เงินสบทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 7,175  7,176  7,175  7,176 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอ่ืน 8,805  6,760  8,805  6,760 

อ่ืนๆ 18,568  54,206  18,568  54,206 

 305,069  313,925  305,069  313,925 

        

รวม 345,820  353,764  345,820  351,888 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทุกเดือน และกลุ่มบริษทั

จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้

จาํกดั 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  
 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อกาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย        

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 205,715  336,252  205,715  212,806 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 4,140,786  5,201,337  4,140,786  5,201,337 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 294,249  312,633  294,249  312,633 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 225,747  242,203  225,747  242,203 

อ่ืนๆ 556,811  446,908  556,811  570,354 

รวม 5,423,308  6,539,333  5,423,308  6,539,333 
        

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย        

ค่าขนส่ง 150,081  156,027  150,081  156,027 

อ่ืนๆ 7,308  6,198  7,308  6,198 

รวม 157,389  162,225  157,389  162,225 
        

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 120,073  111,561  120,073  109,685 

ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและค่าท่ีปรึกษา 84,690  82,914  84,690  82,914 

ค่าวิจยัและพฒันา 11,751  10,225  11,751  10,225 

อ่ืนๆ 63,839  49,387  60,463  51,420 

รวม 280,353  254,087  276,977  254,244 
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22 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  148,773  24,795  148,773  24,795 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 (33,473)  (59,061)  (33,473)  93,781 

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (ผลประโยชน์)  115,300  (34,266)  115,300  118,576 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   

 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   1,108,805    1,190,356 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  221,761  20  238,071 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (31,685)    (42,252) 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี        

เก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน        

ลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อน   (41,319)    (152,842) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -    (46,266) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (33,253)    (50,200) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,931    478 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        

    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    20,879 

เงินปันผลรับท่ีไดรั้บยกเวน้   (2,277)    (1,708) 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (484)    (332) 

อ่ืนๆ   (374)    (94) 

รวม 10  115,300  3  (34,266) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   965,737    646,385 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  193,147  20  129,277 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (31,685)    (42,252) 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี        

เก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน        

ลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อน   (41,319)    - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,931    478 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีไม่รับรู้เป็น  

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

- 

 

 

 

41,319 

เงินปันผลรับท่ีไดรั้บยกเวน้   (7,798)    (9,915) 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (484)    (332) 

อ่ืนๆ   508    1 

รวม 12  115,300  18  118,576 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล  

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง

วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี

ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 

2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ

ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 
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23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตผงคาร์บอน ไฟฟ้าและไอนํ้ า ซ่ึงพอ

สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาสามปีและแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยจาํนวนท่ีไดรั้บยกเวน้

ตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีกาํหนด 

 

(ค) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไปรวม

คาํนวณเพ่ือเสียภาษี 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้น

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 

 กิจการท่ี

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

 กิจการท่ี

ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

 กิจการท่ี

ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

รายได้            

ขายต่างประเทศ -  3,087,070  3,087,070  127,098  3,238,957  3,366,055 

ขายในประเทศ -  3,520,545  3,520,545  266,767  4,156,125  4,422,892 

รวมรายได้จากการขาย -  6,607,615  6,607,615  393,865  7,395,082  7,788,947 

รายไดจ้ากการขาย 

   ไฟฟ้า และไอนํ้า 

 

158,242 

  

510,414 

  

668,656 

  

212,480 

  

139,471 

  

351,951 

รวมรายได้ 158,242  7,118,029  7,276,271  606,345  7,534,553  8,140,898 
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24 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  และ 2557 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวน

หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2558  2557  2558  2557 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

31 มีนาคม 

การ

ดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง 

 การ

ดาํเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  

 

รวม 

 การ

ดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง 

 การ

ดาํเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  

 

รวม 

 การ 

ดาํเนินงาน 

ต่อเน่ือง 

 การ

ดาํเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  

 

รวม 

 การ

ดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง 

 การ

ดาํเนินงาน 

ท่ียกเลิก 

  

 

รวม 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

 กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุน้สามญัของ

บริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 993,505 

 

- 

 

993,505 

 

1,224,623 

 

(96,818) 

 

1,127,805 

 

850,437 

 

- 

 

850,437 

 

527,810 

 

- 

 

527,810 
                        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย 

แลว้ (ขั้นพ้ืนฐาน) 300,000 

 

- 

 

300,000 

 

300,000 

       

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

- 

 

300,000 

 

300,000 

 

- 

 

300,000 
                        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 3.31 

 

- 

 

       3.31 

 

         4.08 

           

(0.32) 

 

        3.76 

 

2.83 

 

  - 

 

2.83 

 

1.76 

 

- 

 

1.76 
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25 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 ผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 132 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ในเดือนสิงหาคม 2557 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้อนุมติัจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 132 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือน

พฤษภาคม 2556 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 33 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้ใน

เดือนสิงหาคม 2556 

 

26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ

ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่

ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่ม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั

โดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด  

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้กูย้ืมก่อนพิจารณาผลกระทบจากวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ี

ครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2558          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3.73  -  5,604,568  -  5,604,568 

          

ปี 2557          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3.73  -  5,608,477  -  5,608,477 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ

หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2558          

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

 

         

ปี 2557          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.55  993,781  2,411,792  -  3,405,573 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน

หน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ในงวดถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ

มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  161  124  161  124 

ลกูหน้ีการคา้ 6  310,846  398,643  310,846  398,643 

ลกูหน้ีอ่ืน   13,197  20,477  13,197  20,477 

เจา้หน้ีการคา้ 13  (199,619)  (275,408)  (199,619)  (275,408) 

เจา้หน้ีอ่ืน 14  (40,562)  (40,670)  (40,562)  (40,670) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี          

เก่ียวขอ้ง   5,604,568  5,608,477  5,604,568  5,608,477 

ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว   867,395  625,912  867,395  625,912 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   1,357,400  1,357,400  1,357,400  1,357,400 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

7,913,386 

  

7,694,955 

  

7,913,386 

  

7,694,955 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                               (2,025,911)  (943,466)  (2,025,911)  (943,466) 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                      (6,061,296)  (7,016,433)  (6,061,296)  (7,016,433) 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                (173,821)  (264,944)  (173,821)  (264,944) 
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   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 

เงินเยนญ่ีปุ่ น          

ลกูหน้ีอ่ืน   -  9,543  -  9,543 

เจา้หน้ีการคา้ 13  (10,118)  -  (10,118)  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

(10,118) 

  

9,543 

  

(10,118) 

  

9,543 
          

เงินรูปีอินเดยี          

ลกูหน้ีอ่ืน   2,716  2,827  2,716  2,827 

เจา้หน้ีการคา้ 13  (5,102)  (7,514)  (5,102)  (7,514) 

เจา้หน้ีอ่ืน 14  (10,333)  (7,356)  (10,333)  (7,356) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

(12,719) 

  

(12,043) 

  

(12,719) 

  

(12,043) 
          

เงินยโูร          

ลกูหน้ีอ่ืน   34,968  37,019  34,968  37,019 

เจา้หน้ีการคา้ 13  (1,454)  (1,643)  (1,454)  (1,643) 

เจา้หน้ีอ่ืน 14  (914)  (810)  (914)  (810) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

32,600 

  

34,566 

  

32,600 

  

34,566 
          

เงินเม็กซิกนัเปโซ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  341  171  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน 14  (53)  -  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

288 

  

171 

  

- 

  

- 
          

เงินหยวน          

ลกูหน้ีอ่ืน   -  891  -  891 

เจา้หน้ีการคา้ 13  -  (938)  -  (938) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

- 

  

(47) 

  

- 

  

(47) 
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   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 

เงินปอนด์สเตอร์ลิง          

ลกูหน้ีอ่ืน   -  94  -  94 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี     

ความเส่ียง             

   

- 

  

94 

  

- 

  

94 

          

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์

หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา

กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มลูค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผย

ในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
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มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 

 

มลูค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียง

กบัมลูค่าตามบญัชี 

 

หากมีราคาตลาด มลูค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีทาํสัญญา

ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้ตาม

สัญญา กบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบ้ีย

ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

27 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้กบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกัน 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2558 

 31 มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 127,471  53,963 

รวม 127,471  53,963 

    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    

ภายในหน่ึงปี 5,979  4,561 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,471  11,543 

รวม 12,450  16,104 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร (สาํหรับธุรกิจของกิจการ) 12,548  12,548 

รวม 12,548  12,548 

 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าดําเนินงานสําหรับเช่าสํานักงานและคลังสินค้า ซ่ึงระยะเวลาของสัญญามีตั้ งแต่ 

1 ถึง 5 ปี 
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สัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและคําปรึกษา 

 

1)  ในปี 2530 บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบบัหน่ึงกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทั

จะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการผลิตผงถ่านดาํ บริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมโดยคาํนวณ

เป็นอตัราร้อยละของยอดขาย 

 

2)  ในปี 2557 บริษทัได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางคาํปรึกษาฉบับหน่ึงกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง  

ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัการรับขอ้มูลแหล่งวตัถุดิบ แนวโนม้ของราคาวตัถุดิบและขอ้มูลอ่ืนๆ 

โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี 

สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 2 ปี  

 

หนังสือคํ้าประกนัธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารสําหรับค่าไฟฟ้าจาํนวน 12 ลา้นบาท        

(31 มีนาคม 2557: 12 ล้านบาท) และมีเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือคํ้ าประกนัการจ่ายชาํระเงิน 

ใหก้บัเจา้หน้ีจาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มีนาคม 2557: 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และ

ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ   การทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

   



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 

73 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั

ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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29 การจดัประเภทรายการใหม่   

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน

ปี 2558 ดงัน้ี 

  2557 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน             

ลกูหน้ีการคา้และ             

   ลกูหน้ีอ่ืน  1,748,475  (1,748,475)     -  1,748,475  (1,748,475)     - 

ลกูหน้ีการคา้     -  1,106,562  1,106,562     -  1,106,562  1,106,562 

ลกูหน้ีอ่ืน     -  16,001  16,001     -  16,001  16,001 

ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว     -  625,912  625,912     -  625,912  625,912 

หน้ีสินภาษีเงินได ้             

   รอการตดับญัชี  (8,853)  8,853     -  (8,853)  8,853     - 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้             

   รอการตดับญัชี  52,348  (8,853)  43,495  52,348  (8,853)  43,495 

เจา้หน้ีการคา้และ             

   เจา้หน้ีอ่ืน  (551,282)  551,282     -  (551,282)  551,282     - 

เจา้หน้ีการคา้     -  (395,970)  (395,970)     -  (395,970)  (395,970) 

เจา้หน้ีอ่ืน     -  (155,312)  (155,312)     -  (155,312)  (155,312) 

    -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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